
Vijf reuzenwindmolens
op één lijn langs het Spui
Provincie zet inpassingsplan voor locatie 5O' door

i6
KORENDIJK/DEN HAAG Langs het Spui tussen Nieuw-
Beijerland en Piershil komen vijf windmolens op één
lijn. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben
deze week het (voorlopige) inpassingsplan vastge-
steld dat de plaatsing ervan mogelijk maakt.
FOLKERT VAN DER KROL

Dat plan voor de beruchte 'locatie
50' is de komende weken in te zien.
Omwonenden en organisaties heb-
ben 6 weken de tijd om te laten
weten wat ze ervan vinden. Provin-
ciale Staten heeft na de zomer het
laatste woord. Bij goedkeuring is
nog beroep mogelijk bij de Raad van
State, de hoogste bestuursrechter.
De verwachting is dat die begin 2017
het definitieve oordeel velt.

Als het beroep wordt afgewezen,
kan exploitant Klein Piershil snel de
turbines laten bouwen. De 'reuzen'
moeten een tiphoogte krijgen tussen
156 en 208 meter.

De Stichting Tegen Windturbines

aan het Spui wil alle middelen aan-
grijpen om het plan voor de molens
aan het Spui tegen te houden, van-
wege de verwachte hinder en ge-
zondheidsproblemen voor een deel
van de omwonenden. Gedeputeerde
Han Weber kent echter geen twij-
fels. „Er is onderzoek gedaan en
deze locatie is ook vergeleken met
andere plekken. De conclusie is dat
locatie 50 geschikt is."

Overlast
Weber ontkent niet dat inwoners
van Ni en w-Be ij erl and en Piershil
overlast zullen ervaren. „Maar bij
dit onderwerp kun je het haast niet

goed doen. De turbines komen ofte
dicht bij de natuur of bij de mensen.
We hebben helaas geen ongewenst
of onbewoond stuk land. En wij
hebben als provincie de opgave om
de komende jaren ongeveer 240
windturbines te plaatsen. Alles
moet uit de kast worden gehaald om
meer duurzame energie op te wek-
ken. Windenergie is nog altijd het
goedkoopste en we willen energie
toch ook betaalbaar houden."

De gemeente Korendijk drong, te-
vergeefs, aan op de plaatsing van
vier windturbines. „Dat maakt in
zicht en geluid geen verschil rnet vijf
turbines," zegt Weber. „Het ruimte-
beslag is eveneens hetzelfde, omdat
vier turbines verder uit elkaar staan
dan vijf. Bovendien wilde de ge-
meente turbines die nog niet op de
Nederlandse markt mogen. De ini-
tiatiefnemer wilde zes turbines,
maar mede door de inbreng van
omwonenden worden het er vijf"

Weber wijst daarnaast op de rege-
lingen die zijn getroffen om de pijn
bij omwonenden te verzachten. „In
de burenregeling is afgesproken dat
er een pot van 50.000 euro komt
Daarmee kunnen bijvoorbeeld dub-
bel glas, woningisolatie of een boom
in de tuin om het uitzicht op een
windmolen te ontnemen worden
betaald. Verder hebben omwonen-
den de mogelijkheid een obligatiele-
ning af te sluiten met een interes-
sante rente. Ook gaat er 15 jaar lang
per megawatt een flink bedrag in
een fonds waarmee de directe om-
geving kan worden verfraaid."

Swaneblake
Volgens Weber blokkeren de turbi-
nes het plan voor recreatiepark
Swaneblake bij Piershil niet. „Ook
als dat wel het geval was geweest,
hadden we het plan voor de turbi-
nes laten doorgaan. Windenergie
heeft nu voorrang."



Zorgen wethouder Den Boer groot

'Turbineklachten
straks op ons bord'
HOEKSCHE WAARD De gemeenten Korendijk en Nisse-
waard reageren vol ontzetting op de naderende
plaatsing van vijf windmolens tussen Piershïl en
Nieuw-Beijerland. 'Gedeputeerde staten van Zuid-
Holland hebben zich niets aan ons gelegen Laten Lig-
gen,' aldus Korendijk-wethouder Gerard den Boer.
FOLKERT VAN DER KROL

De bouw van de turbines in een
rechte lijn langs het Spui (zie illu-
stratie van provincie) kan mogelijk
binnen eenjaar beginnen. Al wil de
stichting Tegen Windturbines aan
het Spui juridisch alles uit de kast
halen om de bouw van de 'reuzen'
langs de rivier tegen te houden.

Korendijk kan nog haar bezwa-
ren over het plan uiten en verder
moeten gedeputeerde staten nog
één keer de gemeenteraad horen.
Maar de provincie heeft al enige
tijd strak de regie in handen.

Ongerust
Den Boer is 'ongerust'. „Als het pro-
vinciale inpassingsplan straks defi-
nitief is, mag er 10 jaar lang niets
veranderen in het gebied. Maar de
klachten van inwoners over geluid,
zicht en slagschaduw komen straks
op ons bord. En de turbines staan
zo dicht bij de dorpen, dat het me
bijzonder zou meevallen als er wei-
nig klachten komen."

De gemeente pleitte bij de pro-
vincie voor vier in plaats van vijf
turbines, maar dat pleidooi had

De provincie heeft,
ondanks onze open
houding, niet naar
ons geluisterd
-wethouder Gerard den Boer

-' U

geen succes. „Dan had de dichtst-
bijzijnde windmolen verder van
Nieuw-Beijerland gestaan," legt
Den Boer uit. „Maar de provincie
heeft, ondanks onze open houding,
niet geluisterd en dat stelt me te-
leur. Ook ons eigen onderzoek,
waarin de locatie langs liet Spui als
slechtste plek uit de bus kwam,
hebben gedeputeerde staten naast
zich neergelegd."

Zuur
Christel Mourik, wethouder van
Nissewaard, reageert al even ge-
schokt. „Het is ongelooflijk zuur,"
zegt ze. „Zowel voor de mensen die
er straks last van hebben als voor
het landschap. Wat het qua geluid
en slagschaduw voor onze inwo-
ners zal betekenen, is nog niet dui-
delijk, maar van de turbines bij
Geervliet en Heenvliet w-eten we
dat het echte zorgenkindjcs zijn."

PvdA-raadslid Jelle Stelpstra van
Korendijk weet wel wat hij gedepu-
teerde staten straks wil meegeven.
„De rol van de inwoners zal aan de
orde komen. Gedeputeerde staten
vinden dat er goed is overlegd met
de omgeving, maar daar denken
omwonenden anders over. De
windturbines worden er door ge-
drukt, terwijl er helemaal geen
draagvlak voor is."

Peter van 't Wout die plannen
heeft voor een recreatiepark bij
Piershil, wilde nog niet reageren.


