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Geachte mevrouw Kuypers,  
 
Hierbij treft u de zienswijze van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan op het ontwerp 
partiële herziening Visie Ruimte en Mobiliteit, onderdeel windenergie. 
 
De herziening VRM maakt zoeklocaties voor windenergie mogelijk en daarmee levert de provincie 
Zuid-Holland een bijdrage aan de klimaatdoelen. Dat ondersteunen wij van harte. Omdat 
Nederland fors achterloopt in het opwekken van duurzame energie en omdat Zuid-Holland als 
laaggelegen provincie extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. Windenergie, ook op land, is 
naast onder andere energiebesparing, een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. 
 
De herziening VRM is een vertaling van het convenant windenergie voormalige stadsregio 
Rotterdam, waarmee in overleg met gemeenten locaties moeten optellen tot een te realiseren 
150 MW windenergie. Als mede ondertekenaar van het convenant verheugd het ons dat dit lijkt 
te lukken. We zijn er echter nog niet. De provincie zal de gemeenten moeten (blijven) helpen in 
het faciliteren van het (ruimtelijk) proces en de deskundigheid die nodig is bij de verdere 
ontwikkeling van windenergielocaties. Onderdeel daarvan zal zoals wij steeds aangeven, een 
goede en adequate projectMER moeten zijn die uitsluitsel geeft over een goede uiteindelijke 
inpassing in relatie tot natuur en leefomgeving.  
 
Daarnaast zal de provincie de gemeenten en inwonerscollectieven, moeten (blijven) steunen in 
het (organiseren van het) beter verdelen van lusten en lasten bij windenergieprojecten. 
Duurzame opwekking van energie is immers meer zichtbaar en dat geeft een andere beleving van 
de windmolen om de hoek. De erkenning dat we windmolens op land nodig hebben, moet 
daarom samengaan met het beter verdelen van lokale lusten en lasten én van zeggenschap 
daarover. Inwoners moeten bijvoorbeeld via een inwonerscoöperatie in staat zijn vroeg in het 
proces zowel bij ontwikkeling als exploitatie een rol te spelen. Van belang is ook, dat revenuen 
van windenergie zoveel mogelijk ‘in de regio blijven’. Voor beide aspecten vragen wij de provincie 
om dat in ruimtelijke- en vergunningssporen niet vrijblijvend te regelen. 



Na vaststelling door Provinciale Staten van de herziene VRM houdt het nadenken over en 

inrichten van verdere stappen in de energietransitie niet op. Het ruimtelijke kader voor de 

energietransitie zoals door Gedeputeerde Staten aangekondigd is daar een stap in. Wij bieden aan 

daar vanuit onze kennis en ervaring een rol in te spelen, onder andere in de ondersteuning van 

gemeenten en coöperaties in de ontwikkeling van locaties. Onderdeel van de vervolgstappen zal 

ook moeten zijn, hoe gemeenten een (lokale) Energievisie maken, als onderlegger voor de 

noodzaak van windlocaties op lokaal niveau. Dat is belangrijk omdat dan een breed kader van 

lokale verduurzaming en energietransitie wordt neergezet, waarmee duidelijk wordt dat en 

waarom windenergie daar een rol in speelt.  

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor een paar locaties in de herziene VRM. Voorop staat dat 

wij, onder andere via medeondertekening Nationaal Energieakkoord en convenant Stadsregio 

Rotterdam, de opgave voor realisatie windenergie urgent vinden. Gezien de opgave moeten 

locaties niet te snel ‘van de haak vallen’, laat onverlet dat de inpassing daarvan zorgvuldigheid 

vraagt. Daarvoor hanteren wij zoals bekend ons eigen afwegingskader: niet in kwetsbare 

ecologische hoofdstructuur (NNN), juist wel in aansluiting op infrastructuur en op 

bedrijventerreinen en een kwalitatief goede projectMER moet aangeven of een locatie voor 

natuur en omgeving ook echt geschikt is. Adequate compensatie en mitigatie en ook de kwaliteit 

van de (inhoudelijke onderbouwing van de) projectMER zal door ons nauwlettend worden 

bewaakt. 

Op basis van ons afwegingskader maken wij de volgende opmerkingen. Wij zien binnen de 

uiteindelijke herziening VRM drie locaties die binnen de begrenzing NNN vallen, dat zijn de 

locaties G, Haringvlietdam; K, Beerenplaat en W, Noordzeeboulevard. In eerdere zienswijzen 

hebben wij reeds gewezen op mogelijke (cumulatieve) interactie tussen verschillende locaties. 

Voor deze genoemde locaties vragen wij u nog eens in het bijzonder na te gaan of deze passen in 

relatie tot de beschermingscategorie 1, natuur, bij deze locaties. Voornamelijk op het punt van 

natuur in relatie tot vogeltrek- en fourageerroutes. Mocht uit de projectMER blijken dat deze 

inderdaad onoverkomelijk zijn, dan vragen wij deze locaties in ieder geval in hun huidige vorm te 

schrappen. Uiteraard zijn wij bereid om mee te zoeken en werken aan alternatieve locaties. 

Ook voor een aantal andere locaties, zoals (niet limitatief) F, N57 Entree Zuid; J, Maassluis / 

Oeverbos; S, Rozenburg en Q, Hoek van Holland, voorzien wij risico’s voor vogeltrek- en 

fourageerroutes. Bij locatie L, Zuidland, voorzien wij risico’s voor de bijzondere natuurwaarden 

van de Beningerslikken. Wij vragen u in de betreffende projectMER voor dit soort locaties 

bijzondere aandacht en inspanning voor een zorgvuldige afweging en adequate compenserende 

en mitigerende maatregelen. 

  



De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is op hoofdlijnen verheugd met de inzet van de 

provincie Zuid-Holland op windenergie zoals nu neergelegd in de herziene VRM. Op innovatie 

zoals via Natuurwind en op stimuleren van participatie zoals via REScoopZH blijven wij graag 

meedenken. Voorzetting van het convenant en de samenwerking in de regio Rotterdam is daarbij 

eveneens wenselijk. 

Hoogachtend, 
 
Mede namens Natuurmonumenten, 
 
 
 
 
A.P. Ouwehand, 
Directeur  


