
Windpark Spui Korendijk
Een schone en toekomstbestendige energievoorziening,

daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hier-

voor zijn verschillende energiebronnen en technologieën
nodig. Denk aan energie uitzon, aardwarmte, biomassa,

getijden. En windenergie levert een cruciale bijdrage.

Alle provincies samen hebben met het Rijk afgesproken om

6000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020.

Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW.

Provinciale Staten hebben op 10 december 2014 besloten om

voor de locatie Spui in de gemeente Korendijk een provinci-

aal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Gedeputeerde Staten

hebben op 8 maart jl. het ontwerp-PIP, de ontwerpvergun-

ningen en het MER vastgesteld. Deze stukken liggen van

17 maart tot en met 28 april 2016 ter inzage en een ieder

kan hierop een zienswijze indienen.

Zie de bekendmaking op onze website www.zuid-holland.nl/

wi ndenerg iekorendjjk



Milieueffectonderzoek (MER): locatie en inrichting

Inzage en zienswijze

Met ingang van 17 maart tot

en met 28 april 2016 liggen het

ontwerp-PIP, de ontwerpbeschik-

kingen, het MER en de daarbij

behorende stukken ter inzage.

Gedurende deze termijn kan een-

ieder een zienswijze indienen bij

de provincie. Maak uw zienswijze

zo concreet mogelijk, vermeld in

uw mail of brief uw naam, adres,

contactgegevens en het DOS nr

2014 000 6861 en stuur deze naar:

De provincie en de initiatiefnemer Klein Piershil B.V. hebben
een gezamenlijk milieueffectrapport opgesteld, waarin de

milieueffecten van de locatie Spui zijn onderzocht en ver-

geleken met een aantal andere locaties aan de rand van de

Hoeksche Waard. De locatie aan het Spui komt naar voren

als een geschikte locatie voor windturbines. Vervolgens zijn
er verschillende inrichtingsalternatieven voor deze locatie

onderzocht, zoals de hoeveelheid en het type turbines, en de

opstelling in een rechte lijn of een boog. Het onderzoek

beschrijft de effecten van de verschillende varianten op
geluid, slagschaduw, ecologie en energieopbrengst, etc.

Natuurlijk moet elke opstelling voldoen aan de wettelijke

normen voor geluid en slagschaduw. Kaartmateriaal en de
visualisaties staan in het MER en op de provinciale website.

Voorkeursalternatief, inpassingsplan en vergunningen
De provincie wil haar doelen voor windenergie realiseren en

locaties maximaal invullen, maar daarbij is het uitgangspunt:

een optimale inrichting die rekening houdt met de omgeving.

Een opstelling van 6 turbines in een boog scoort hoog op

financieel en energetisch rendement. Gelet op de omge-

ving, de gesprekken in de klankbordgroep en het advies van

de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) is het

voorkeursalternatief voor de locatie aan het Spui: 5 turbi-
nes in een rechte lijn. Deze opstelling is opgenomen in het

ontwerp-PIP en de ontwerpvergunningen.

Participatieproces
Onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider

konden belanghebbenden meedenken over de opzet van

het MER, de inrichting van het windpark en het participa-

tieplan, waarin de regelingen voor financiële participatie

en compensatie worden beschreven. Er zijn gesprekken

gevoerd met direct omwonenden van de locatie Spui en

met een klankbordgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers

van de gemeenten Korendijk en Nissewaard, bewoners-

verenigingen en andere organisaties. Verslagen staan op de

website van de provincie.



E-mailadres:

windenergie@pzh.nl

Postadres:

Provincie Zuid-Holland

t.a.v. mw. W. Croes,

Postbus 90602

2502 LP Den Haag.

Voor het indienen van een

mondelinge zienswijze kunt u

een afspraak maken via tel.

070441 8160.

Vervolg

De zienswijzen kunnen leiden tot

aanpassing van het inpassings-

plan en/of de vergunningen.

Naar verwachting wordt hier-

over na de zomer een besluit

genomen.

Wegen van belangen

Waarom kiest GS voor locatie Spui

ondanks de weerstand?

Om in de toekomst ook prettig te

blijven leven en werken moeten er

in het hele land windmolens bijko-

men. We begrijpen dat mensen geen

windmolens in hun nabije omgeving

willen, maar de molens moeten er

wel komen. De provincie Zuid-Holland

voert de afspraak om 735,5 MW aan

windlocaties vast te leggen uit. De

locatie aan het Spui staat sinds 2006

in provinciale beleidsstukken als wind-

locatie en is recent wederom opgeno-

men in de Visie Ruimte en Mobiliteit

2014. Het milieu-effectonderzoek laat

zien dat de locatie geschikt is.

Waarom gekozen voor deze voor-

keurs variant (aantal turbines en in-

richting)?

Uitgangspunt voor de provincie is een

inrichting die rekening houdt met

de omgeving en met een optimale

opbrengst. We kiezen dus niet sim-

pelweg voor een opstelling die het

meeste rendement oplevert, maar ge-

ven de voorkeur aan 5 molens in een

lijnopstelling omdat hier de omgeving

en de opbrengst het beste in balans

zijn. De afgelopen periode hebben

we overlegd met omwonenden en de

klankbordgroep over de voor- en na-

delen van een aantal varianten.

Heeft u voldoende de belangen van

de omgeving meegewogen?

We weten dat de komst van windmo-

lens gevolgen heeft voor omwonenden.

Om de belangen van omwonenden,

natuur en milieu zo goed mogelijk

mee te wegen heeft de provincie veel

overlegd met omwonenden en een

klankbordgroep samen met de initia-

tiefnemer. Daarbij zijn zij uitgenodigd

om mee te denken over de inrichting

van de locatie en een plan met rege-

lingen voor financiële participatie en

compensatie. Zo biedt de ontwikkelaar

ondermeer een burenregeling aan om

specifieke maatregelen voor omwonen-

den te treffen. Juist als er weerstand is,

dan vind ik het belangrijk dat belang-

hebbenden optimaal van zich kunnen

laten horen. De provincie heeft een

onafhankelijk procesbegeleider de ge-

sprekken laten leiden en nog een an-

dere deskundige ingehuurd om direct

omwonenden te ondersteunen in de

gesprekken met de initiatiefnemer.

Ha n Weber,

Gedeputeerde Energie


