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Onderwerp Gevolgen provinciaal besluit Wind op Land - 8 FEB. 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

In antwoord op uw vragen tijdens het vragenuur van de raadsvergadering van 20 december 
2012 informeren wij u hierbij over de consequenties en kansen voor het windmolenpark 
Haarlemmermeer-Zuid na het besluit van Provinciale Staten met betrekking tot Wind op 
Land. En informeren wij u over onze vervolgstappen. 

Wij willen doorgaan met de realisatie van het windpark in Haarlemmermeer-Zuid langs twee 

wegen: een juridisch pad en de weg van bestuurlijk overleg, ondanks het provinciale besluit 
dat de bouw van windpark Haarlemmermeer-Zuid belemmert. Haarlemmermeer zet immers 

in op het verduurzamen van haar samenleving, inclusief het uitbreiden van hernieuwbare 
energie opwekking binnen de gemeentegrenzen. 

Beleidswijziging Wind op Land 
Op 17 december 2012 heeft Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland ingestemd 

met het beleidsvoorstel Wind op Land van Gedeputeerde Staten en bijbehorende wijzigingen 
op de Provinciale Structuurvisie en de Verordening. In het nieuwe beleid is vastgelegd dat 
de provincie windturbines op land niet meer toestaat, behalve in de Wieringermeer. Wel blijft 
buiten het windgebied Wieringermeer vervanging van één of meer reeds bestaande 

windturbines onder voorwaarden mogelijk. Met de uitvoering van het windplan 
Wieringermeer realiseert de provincie 580 MW duurzame energie, zijnde de Noord

Hollandse bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om in 2020 ruimte te bieden voor 6.000 
MW wind op land. 
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De provincie heeft het beleid voor de bouw van windturbines gewijzigd omdat zij van mening 
is dat het maatschappelijk draagvlak voor windenergie op land als gevolg van de 

voortgaande schaalvergroting en gestage groei van het aantal windturbines en de hiermee 
samenhangende toegenomen ruimtelijke impact onder druk is komen te staan. 

Gedurende het proces tot de beleidswijziging van de provincie heeft de gemeente de 
provincie tijdens de vergadering van de Staten Commissie Ruimte en Milieu laten weten dat 
de provincie met haar beleidsvoornemen een einde maakt aan de nationale, provinciale en 
lokale ambities voor energietransitie, aan het Haarlemmermeerse burgerinitiatief en de 
betrouwbaarheid van de overheid. In onze schriftelijke zienswijze hebben wij dit verder 
toegelicht en tot slot op de tweede inspraakmogelijkheid nogmaals onder de aandacht 

gebracht bij de Statenleden. Onze argumenten heeft de provincie niet overgenomen. 

Lokale en nationale ambities 
De beleidswijziging strookt niet met onze lokale ambitie. In ons Collegeprogramma 
Haarlemmermeer 2010-2014 hebben wij de bouw van twee windparken expliciet 

opgenomen. Dit is onderdeel van een breder plan voor het verduurzamen van de 
Haarlemmermeerse samenleving en ondersteunt de noodzakelijke transitie van fossiele 
energie naar hernieuwbare energie. 
Het windpark Haarlemmermeer-Zuid kan 20-40 megawatt duurzame energie opleveren en 

draagt in belangrijke mate bij aan onze doelstellingen om in het jaar 2020 20% van ons 
energieverbruik duurzaam op te wekken en een C02 reductie te realiseren van 30% ten 
opzichte van 1990. Alternatieve investeringen in hernieuwbare energie met eenzelfde 
opbrengst, bijvoorbeeld in zonne-energie, zijn vele malen hoger dan de investering in het 
windpark Haarlemmermeer-Zuid. 

De beleidswijziging strookt ook niet met de nationale ambitie. In het Regeerakkoord 
'Bruggen slaan' kiest het kabinet voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 
procent. Dit was 14 procent. Bovendien streeft het kabinet naar een volledig duurzame 

energievoorziening in 2050. 

Gevolgen voor Haarlemmermeer 
Met de vaststelling van het nieuwe provinciale beleidskader Wind op Land belemmert de 
provincie de bouw van het windpark Haarlemmermeer-Zuid. Op 6 december 2012 heeft u de 

ontwerpvarianten voor dit windpark besproken. 

De Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie regelt nu dat de gemeente geen 

regeling meer mag opnemen in het bestemmingsplan die het bouwen of opschalen van 
bestaande windturbines mogelijk maakt. Dit betreft niet alleen initiatieven voor windenergie 
parken maar ook het plaatsen van individuele molens ten behoeve van energieopwekking 

voor eigen gebruik. 

Bovendien moet de gemeente voor 31 december 2014 de geldende bestemmingsplannen in 
overeenstemming hebben gebracht met de beleidswijziging Wind op Land. Zolang de 
gemeente de nu reeds geldende bestemmingsplannen niet in overeenstemming heeft 
gebracht geldt de provinciale verordening als een weigeringsgrondslag voor een aanvraag 
Omgevingsvergunning. 
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Drie kansen voor windpark Haarlemmermeer-Zuid 

De koepelorganisatie Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 31 januari jl. ingestemd met de 

taakstelling van het rijk om in 2020 6.000 MW duurzame energie te leveren. Dit betekent dat 
de provincie Noord-Holland een taakstelling heeft van 580 MW. De provincie moet er 

bovendien voor zorgen dat de locatie waar dat kan voor 31 december 2013 planologisch 

juridisch is vastgelegd. Als dat niet lukt dan moet de provincie alternatieve locaties aanwijzen 

en deze voor half 2014 planologisch juridisch regelen. Deze afspraak biedt kansen voor het 

windpark Haarlemmermeer-Zuid omdat de Raad van State op 16 januari jl. het 

bestemmingsplan dat het windpark in Wieringermeer planologisch mogelijk maakt 

(gedeeltelijk) heeft vernietigd. 

Bovendien hebben de provincies nog niet de volledige taakstelling van 6.000 MW met elkaar 

verdeeld. Er moet nog 285 MW verdeeld worden. Afgesproken is dat de provincies Noord

Holland, Fryslan, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg overleggen wie van hen 

welk deel gaat invullen. Als zij daar onderling niet uitkomen zal het rijk ingrijpen. Daarbij 

komt nog de ophoging van de doelstelling voor duurzame energie in het Regeerakkoord van 

14% naar 16% in 2020. Het rijk zal tot 1 mei 2013 met de provincies verkennen welke 

mogelijkheden er zijn om deze doelstelling van het kabinet te behalen. Indien de verkenning 

leidt tot een extra opgave voor wind op land dan zal de benodigde ruimte eerst gezocht 

worden in dezelfde provincies die ook in aanmerking komen voor een bijdrage aan de 285 

megawatt. Na 1 mei 2013 volgt besluitvorming over de ruimtelijke invulling van de eventuele 

extra opgave voor wind op land, inclusief de 285 megawatt. 

Deze kansen sterken ons om door te zetten met het ontwikkelen van het windpark 

Haarlemmermeer-Zuid. Wij kiezen daarbij voor een juridisch pad en bestuurlijk overleg. 

Juridisch aanvechten 

Om de beleidskeuzen van de provincie juridisch aan te vechten zien wij mogelijkheden 

door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Buitengebied

Zuid dat momenteel wordt opgesteld. Deze wijzigingsbevoegdheid baseren wij op de 

zoekgebieden voor windenergie uit de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. 

Bovendien zullen wij de reeds lang bestaande planologische rechten voor individuele 

windturbines in het landelijk gebied bij het actuaUseren van het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied handhaven. Na de vaststelling van de geactualiseerde bestemmingsplannen 

Buitengebied door uw gemeenteraad volgt hoogstwaarschijnlijk een reactieve aanwijzing van 
de provincie. Die aanwijzing is vervolgens juridisch aanvechtbaar. 

Het onderzoeksrapport, dat het advocatenbureau Verkerke en Vos heeft opgesteld, steunt 

ons in de gedachte dat de beleidskeuzen van de provincie juridisch aanvechtbaar zijn. 

Bestuurlijk overleg 
Tegelijkertijd zal het college met Gedeputeerde Staten in gesprek blijven om het windpark in 

Haarlemmermeer-Zuid onder de aandacht te blijven brengen. Gezien de recente afspraken 

met het rijk is het nu immers duidelijk dat de provincie Noord-Holland naar extra ruimte moet 

zoeken voor wind op land. De gemeente Haarlemmermeer kan in die situatie dan uitkomst 

bieden met het windpark Haarlemmermeer-Zuid. Want wij zijn al vergevorderd met de 
planvoorbereiding en planologisch juridische vaststelling. 

Daarnaast zullen wij er bij het Rijk op aandringen om dusdanig te besluiten dat 

Haarlemmermeer toch windmolens kan realiseren. Ook zullen wij andere gemeenten uit het 

Noordzeekanaal-gebied benaderen om samen te werken ter realisatie van windmolens. 
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Overige stappen 

Naast het juridisch pad en de weg van het bestuurlijk overleg zullen wij vanzelfsprekend ook 

nader onderzoeken of de Provinciale Verordening nog andere openingen biedt waardoor de 
realisatie van ons windpark kansrijk wordt. Bijvoorbeeld door te verkennen of de 
ontheffingsmogelijkheid in artikel 34 van de Provinciale Verordening voor ons bruikbaar is. 

Tot slot zullen wij nagaan in hoeverre wij de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid 

kunnen faciliteren in het opstellen van de project Mer. Een project Mer is nodig ten behoeve 
van de Omgevingsvergunning en de definitieve uitwerking van het bestemmingsplan. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

?a~'~·,_.// de bur 7eester 

/ ... · .. / .. /" 
\ drs. C.H.J. Brugm-ar-r·· 
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