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Titelamendement

Lijn- en clusteropstelling windmolens

Datum PS

20 februari2019

Voordrachtnr.

7165

Onderwerp

Omgevingsbeleid Zuid-Holland

- 6çs

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen

1.

Na besluitpunt 1 de punt vervangen door een puntkomma, met dien verstande dat in de paragraaf
Windenergie uit het hoofdstuk Beleidskeuzes van de Omgevingsvisie Zuid-Holland op pagina 246 de
zin:
"De provincie gaat er vanuit dat de locaties Westerse Polder Cromstrijen en Mariapolder Strijen worden
opgeschaald tot zo'n 15 MW per locatie, aangezien de locaties landschappelijk aanvaardbaar worden

geacht, mits binnen de locaties een lijnopstelling wordt gerealiseerd."
te vervangen door:
"De provincie gaat er vanuit dat de locaties Westerse Polder Cromstrijen en Mariapolder Strijen worden
opgeschaald tot zo'n 15 MW per locatie, aangezien de locaties landschappelijk aanvaardbaar worden
geacht."

Toelichting:
Zowel de Klankbordgroep windmolenpark Oude Mol als de Gemeente Strijen hebben binnen de gestelde
termijn gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. ln hun zienswijzen vragen zij
om een clusteropstelling van de windmolens mogelijk te maken. Uit de mondelinge toelichting van
voornoemde Klankbordgroep tijdens de Provinciale Hoorzitting (1 februari 2019) blijkt dat een
clusteropstelling op breed draagvlak in de omgeving kan rekenen.
Uit de bespreking in de algemene statencommissie (13 februari 2019)blijkt dat de opschaling van het
windmolenpark beide varianten kan rekenen op een (in tijdsbestek) gelijkwaardige ruimtelijke procedure en
dat opschaling van het windmolenpark in beide varianten voldoet aan het uitgangspunt van 15 MW per
locatie.
Met het schrappen van de zinsnede 'mits binnen de locaties een lijnopstelling wordt gerealiseerd'wordt
zowel een lijnopstelling als een clusteropstelling mogelijk gemaakt. De uiteindelijke keuze kan de gemeente

onderbouwen in het bestemmingsplan, waarbij alle belangen
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