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De provincie ZH heeft in haar nota Wervelender een
taakstelling opgelegd voor de realisatie van windturbines
om het aandeel van windenergie in de energieleverantie
te vergroten (conform rijksbeleid). Tegen de in deze nota
opgenomen locaties op VP is door de gezamenlijke
gemeenten bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet
gehonoreerd.

Stand van zaken: juli 2012

Op initiatief van de SRR is overleg gestart om te komen
tot een voor het gehele gebied van de stadsregio
omvattend plaatsingsplan Windturbines te komen. De
gezamenlijke gemeenten op VP hebben op basis van de
(concept) gebiedsvisie aangegeven dat de locaties zoals
deze door de provincie zijn aangewezen niet
aanvaardbaar zijn. Immers de (concept) gebiedsvisie en
de daaraan ten grondslag liggende kwaliteitenkaart
benadrukt als kwaliteit het open karakter van met name
de zuidzijde van het eiland. Juist aan deze zuidzijde ziet
de provincie mogelijkheden tot plaatsing. Uiteindelijk
hebben de gezamenlijke gemeenten een tegenvoorstel
gedaan. Het betreft hier een gecombineerde locatie
Bernisse – Spijkenisse tussen het voedings- en
Hartelkanaal, ten westen van de Hartelbrug, een
mogelijke uitbreiding van het aantal turbines langs de
Haringvlietdam en de locatie Noordzeeboulevard
(Westvoorne). Deze locaties zijn opgenomen in het
stadsregionale plan. Op 21 juni 2012 is door alle 15
stadsregio gemeenten en 4 andere partijen het Convenant
Windenergie ondertekend. In het convenant is

afgesproken om voor 2020 een geïnstalleerd vermogen
van 150 MW aan windturbines te realiseren in de
stadsregio.

Stand van zaken november
2012

Stand van zaken april 2014

Van de zijde van Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn
bezwaren geuit tegen de lokaties die zijn gedacht op of
liggend aan primaire waterkeringen. Het betreft zowel de
lokatie Hellevoetsluis als de lokatie Bernisse/Spijkenisse.
Door de provincie wordt momenteel overleg gevoerd
over het oplossen van de hierdoor ontstane problemen
voor realisatie.
Het stadsregionale plan is door de provincie
overgenomen, met de locaties op VP als studielocaties, en
zal worden verwerkt in de Provinciale Structuurvisie bij
de eerstvolgende wijziging. Op basis van het
stadsregionale plan, zijn in gezamenlijk overleg eerste
plannen van aanpak opgesteld. Deze pva worden nog dit
jaar afgerond, waarna verdere acties kunnen worden
uitgezet.
Locatie Hellevoetsluis: momenteel wordt in
samenspraak met de initiatiefnemer voor de locatie
Haringvlietdam Noordzijde upgrade verder onderzoek
gedaan naar de plaatsing van windturbines in de
kernzone van de primaire waterkering. De resultaten van
dit onderzoek zijn ook van belang voor de plaatsing van
windturbines voor de studielocatie Haringvlietdam
Noordzijde verlenging van de upgrade. De verwachting is
dat de onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van
2014 bekend zullen zijn.
Locatie Bernisse/Spijkenisse: De twee studielocaties
zijn gelegen op een primaire waterkering en het
Waterschap Hollandse Delta heeft (ook schriftelijk) laten
weten dat de ontwikkeling van windturbines hier niet
mogelijk is vanwege technische beperkingen op dit
dijkvlak. De betreffende dijk zal echter gaan vallen onder
het 2e hoogwaterbeschermingsprogramma vanuit de
rijksoverheid. Vanuit dit programma zullen na 2020
gelden vrijkomen om zwakkere dijkstructuren te
versterken. Het idee is daarom geopperd of het niet
mogelijk is om een eventuele plaatsing van windturbines
samen te laten vallen met de geplande versterking van de
dijk. De stadsregio arrangeert een afspraak met het
waterschap en de gemeenten om te sonderen of het
waterschap zich in deze optie wel zou kunnen vinden.
Westvoorne: De locatie Noordzeeboulevard is in het
convenant opgenomen met 5 windturbines. Een van de
gegadigden, Eneco/Nuon, is tot de conclusie gekomen dat
gelet op de ecologische belangen in het gebied slechts
ruimte is voor 1 turbine.
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De andere gegadigde, De Wolff Nederland Windenergie, is
echter nog niet zo ver en onderzoekt de plaatsing van 4 a
5 turbines. In afwachting van de uitkomsten van dit
onderzoek is de plaatsing van 4 a 5 turbines nog niet als
onhaalbaar bestempeld én is een mogelijke nadere
discussie over alternatieve locaties niet aan de orde.
De gezamenlijke gemeenten van Voorne Putten hebben in
een brief aan de provincie Zuid Holland aangegeven dat
er niet moet worden gezocht naar alternatieve locaties op
het eiland, maar dat een krachtsinspanning nodig is om
de oorspronkelijke locaties in ontwikkeling te brengen.
Voor de locaties Haringvlietdam (uitbreiding) en de
locatie Harteloost (Nissewaard) zijn diverse
(bestuurlijke) overleggen gevoerd over de mogelijkheden
van realisatie met RWS respectievelijk WSHD. Dit heeft
vooralsnog niet geleid tot een duidelijke stellingname van
de zijde van deze partners.
De provincie constateert dat er diverse locaties in de
stadsregio , die zijn opgenomen in het Convenant
Windenergie Stadsregio Rotterdam, technisch niet
haalbaar blijken te zijn. Het gevolg is dat de opgave
waarvoor de gezamenlijke gemeenten zich hebben
gesteld niet zal worden gehaald. Na diverse overleggen,
zowel ambtelijk als bestuurlijk, heeft de provincie
aangegeven dat:
1. Voor de huidige convenant locaties, die technisch
mogelijk zijn, worden afspraken gemaakt met de
gemeenten, vastgelegd in een overeenkomst per
gemeente, om deze locaties tot realisatie te brengen. De
gemeente houdt de regie op de realisatie, is aan zet, de
provincie stuurt op tijdig halen van de doelstellingen. De
bedoeling is na de zomer bilaterale gesprekken met de
gemeenten te voeren om tot de overeenkomsten te
komen.
2. Voor het onderzoek naar alternatieve locaties neemt de
provincie de regierol op zich en zal het proces
eigenstandig verder vormgeven. PS zullen in september
worden gevraagd in te stemmen met de start van het
planMER en daarmee ook de start van de wijziging van de
Verordening ruimte in 2016. Daarna zal het Meronderzoek starten en zal ook de omgevingsconsultatie
gaan plaatsvinden. Gemeenten die aangeven te willen
meewerken aan het onderzoeksproces, zullen daarbij
betrokken worden. Resultaten uit het Mer-onderzoek
zullen t.z.t. worden gedeeld met de convenantpartners.
Van de zijde van de gemeenten op VP is gesteld dat,
wanneer blijkt dat een convenantlocatie niet haalbaar is,

Proces:

Overig:

de gemeente eerst zelf, eventueelmet zijn buren, naar een
alternatief zou moeten zoeken. Dat komt tegemoet aan de
inspanningsverplichting waaraan men zich in het
Convenant hebben geconformeerd. Het is in de ogen van
de bestuurders op VP niet aanvaardbaar dat gemeenten
de gemakkelijke weg kiezen door de herziene opgave
weer weg te leggen bij het totaal van de gemeenten. Dat
zou namelijk kunnen betekenen dat de gemeenten die
wel aan hun opgave voldoen, toch een extra taakstelling
krijgen.
Voor de convenantlocaties lopen nog diverse
onderzoeken naar de (technische) haalbaarheid.
Daarnaast is de provincie op zoek naar alternatieve
locaties waarvoor zij, in voorbereiding voor de herziening
van de VRM, een planMer-procedure zal opstarten.
Een aantal gemeenteraden op Voorne-Putten hebben
zich, middels het indienen van moties, uitgesproken
tegen nieuwe locaties voor windenergie op het eiland.
Bestuurlijk hebben de portefeuillehouders
Milieu/Duurzaamheid gemeend om niet alleen een
negatief geluid te laten horen maar ook met
vooruitstrevende ideeën te komen omtrent duurzame
energie. De ambtelijke werkgroep werkt momenteel de
eerste ideeën hieromtrent uit.

