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Korendijk
Zowel kamp Piershil als
Zuid-Beijerland in actie
KORENDIJK l Het gaat de komende dagen hard tegen
hard in de Korendijkse windmolen-discussie. Zowel
de Stichting Tegen windturbines aan het Spui als de
actiegroep zuidrand zet alles op alles om de provinci-
ale statenleden van Zuid-Holland voor zich te winnen.
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Stichting Tegen windturbines aan
het Spui mobiliseert de tegenstan-
ders van de gehate molens tussen
Piershil en Nieuw-Beijerland. Ze
hoopt dat Provinciale Staten onder
die druk niet akkoord gaan met het
plan de 'reuzen' bij Piershil te plaat-
sen. De stichting van Renée Ruisch
en compagnons roept inwoners op
massaal hun onvrede in een brief
aan de provincie te uiten. De eerste
brieven gingen gisteren al per e--
mail naar.het provinciehuis.

Ook wil de stichting volgende
week woensdagavond met zo veel
mogelijk mensen naar Den Haag.
Dan vergadert de statencommissie
over de situatie in Korendijk.

Manifest
Ook de actiegroep Tegen windmo-
lens aan de zuidrand, die er juist
alles aan doet de turbines bij Zuid-
Beijerland en Goudswaard weg te
houden, kondigt aan van zich te
laten horen. „Wij sturen komend
weekeinde een manifest naar de
provincie, waarin alle feiten op een
rijtje worden gezet," zegt Henk de
Vos van dit actiecomité. „De Stich-

ting tegen windturbines aan het
Spui doet voorkomen alsof ze na-
mens alle inwoners van Korendijk
spreekt, maar in werkelijkheid is het
maar een beperkte groep. Ook ver-
kondigt de stichting onwaarheden.'
Zo stelt ze dat locatie 50 een heel
dichtbevolkt gebied is, maar het te-
gendeel is waar. Bij het alternatief,
een plek bij Zuid-Beijerland, wonen
zes keer zo veel mensen. Bovendien
ligt die locatie direct naast een Na-
tura 2000-gebied, De gemeente luis-
tert niet naar ons. Daarom richten
we ons nu tot de provincie."

Die besliste onlangs de regie van
Korendijk over te nemen en zelf een
plan op te stellen om turbines aan
het Spui tussen Piershil en Nieuw-
Beijerland te laten plaatsen. De pro-
vincie vindt dat Korendijk, dat mo-
menteel een onderzoek laat uitvoe-
ren naar de beste plek voor de tur-
bines binnen de gemeentegrenzen,
te veel dwarsligt.

Als het plan doorgaat, loopt de ge-
meente ook tonnen aan (leges)in-
komsten mis. Provinciale Staten
moeten nog wel instemmen met het
overrulen van Korendijk. » P7

'Onderzoek

Dorpsvereniging Zuid-Beijerland
heeft uit onverwachte hoek steun
gekregen voor haar stelling dat
het windturbine-onderzoek van
Korendijk niet deugt. Dat onder-
zoek wordt uitgevoerd door lauw |
en Eneco-dochter Ecofys. De be- j
trokkenheid van Ecofys is opmer- 1
kelijk, omdat Eneco maar wat
graag turbines aan de zuidrand
bij Zuid-Beijerland plaatst. Ter-
wijl de door de provincie aange-
wezen locatie 50 (van Dick de
Bruijne) een concurrende inves-
teerder, Yard Energy, heeft.

Een soortgelijke situatie deed '
zich voor in Barendrecht en dat
zette daar deze maand kwaad
bloed. „Alsof de slager zijn eigen
vlees keurt," stelde de Stichting
Wind van Voren daar. De Baren-
drechtse raad was tegen de be-
trokkenheid van Ecofys bij het
onderzoek. De Barendrechtse
wethouder Ingeborg Monhemius
trok het voorstel daarom noodge-
dwongen in. Ze zegde daarna een
onafhankelijk onderzoek toe.

Willy Spaan van de dorpsver-
enigiing, die overigens los staat
van de actiegroep Zuidrand,
denkt te weten waarom de Ko-
rendijkse raad wel akkoord is ge-
gaan met Ecofys als onderzoeker.
„Ik vermoed dat de raadsleden
de turbines achter de Schenkel-
dijk bij Zuid-Beijerland willen,"
zegt ze. „Het onderzoek wordt
dusdanig gestuurd dat die plek
als beste uit de bus komt."


