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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n) 

 

Geachte heer van der Schoot, 

 

Naar aanleiding van een vraag aan één van mijn medewerkers over de 

toepassing van de Rijkscoördinatieregeling, kan ik u berichten dat het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat, gezien het proces dat de provincie Noord-

Brabant samen met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss voor de Duurzame 

Polder voor ogen heeft, vooralsnog geen toepassing zal geven aan de 

Rijkscoördinatieregeling voor de meldingen die het ministerie uit de Duurzame 

Polder ontvangen heeft.  

  

Ik besef dat de energietransitie een enorme opgave is die overal in Nederland 

ruimtelijke consequenties zal hebben. Het is dan ook van belang dat de 

energietransitie gebeurt via een zorgvuldig proces met veel inbreng van zowel 

burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties. De nieuwe Omgevingswet - 

die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt - vraagt dit ook. 

Afwegingen over de energietransitie, zoals het al dan niet plaatsen van 

windmolens of zonnevelden, kunnen het beste regionaal/lokaal gemaakt worden. 

  

In het kader van het Klimaatakkoord is er daarom bewust voor gekozen dat er 

regionale energiestrategieën worden opgesteld door de decentrale overheden met 

als doel dat in 2030 sprake is van 35 Twh duurzame energie-opwekking op land in 

Nederland. Gebiedsgerichte initiatieven van onderop steunt het Rijk en 

ondersteunt het Rijk via het nationaal programma RES. Vanuit het Rijk zijn in wet- 

en regelgeving randvoorwaarden/juridische kaders gesteld over bijvoorbeeld 

geluid en veiligheid waarbinnen eventuele projecten moeten blijven.  

  

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen, in het verlengde van de afspraken 

van Parijs, in 2050 energieneutraal zijn. In lijn met het Klimaatakkoord wil de 

provincie Noord-Brabant dat in 2030 50 procent van alle energie uit duurzame 

bronnen komt. Hiertoe worden ook in de provincie Noord-Brabant regionale 

energiestrategieën opgesteld. In dit kader kijken betrokken gemeenten ook wat er 

mogelijk is binnen het totale gemeentelijk grondgebied. Onderdeel daarvan vormt 

de Duurzame Polder. Om de verschillende belangen die in het gebied spelen af te 

wegen wordt breed verkend wat de mogelijkheden zijn om in de polder 

windmolens en zonnevelden aan te leggen. Ik neem aan dat het RES-bod in de 

plannen voor de Duurzame Polder zal voorzien. 
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Het maken van ruimtelijke afwegingen en keuzen op lokaal/regionaal niveau is 

conform de Wet ruimtelijke ordening voorbehouden aan de decentrale overheden. 

Projecten van nationaal belang, zoals een zonnepark van ten minste 50 Mw of 

een windpark van ten minste 100 Mw vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. 

Dat wil zeggen dat het Rijk bevoegd gezag is.  

  

Voordat een Rijkscoördinatieregeling-procedure formeel is gestart, worden er al 

belangrijke beslissingen genomen die van invloed zijn op het verloop van de 

procedure. Daarom wordt er bij projecten van nationaal belang voor de formele 

start van de procedure al in overleg getreden met de initiatiefnemer en 

medeoverheden over het meest geschikte bestuursniveau en de vormgeving van 

het proces voor de ruimtelijke inpassing. Wanneer de Rijkscoördinatieregeling-

procedure niet versnellend is, omdat de betreffende decentrale overheid de 

besluitvorming voortvarend zou kunnen uitoefenen, heeft ruimtelijke 

besluitvorming over een project van nationaal belang op decentraal niveau de 

voorkeur. In de Wet ruimtelijke ordening zijn eisen opgenomen die borgen dat dit 

zorgvuldig gebeurt. Onder de nieuwe Omgevingswet verandert dit in essentie niet. 

Wel is de wijze van participatie versterkt. 

  

Ik wil wel uw aandacht vragen voor het feit dat de betreffende initiatiefnemers al 

geruime tijd bezig zijn met hun plannen (eind 2016 heeft EZK al contact gehad 

met Windpark Den Bosch). Ik vind het derhalve van groot belang dat er op 

afzienbare termijn concreet perspectief komt voor dit initiatief en de andere 

initiatieven in de Duurzame Polder. 

  

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze:  

  

  

 

 

M. Hetem 

MT-lid, directie Warmte & Ondergrond 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


