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Reactie op concept Brede MER windenergie Korendijk.
Geacht bestuur,
Op 14 januari 2015 hebt u de provincie per brief (kenmerk KDK/03706AJ.02850) op de hoogte
gesteld van uw infoimeie MER-traject windenergie Korendijk dat thans binnen uw gemeente
loopt. Als onderdeel van dit proces hebt u het daarbij horende 'Brede MER rapport' (hierna te
noemen uw locatieonderzoek) tot 30 januari 2016 ter Inzage gelegd. Wij maken gaarne van de
gelegenheid gebruik om hierop te reageren. Alvorens op de inhoud van het onderzoek in te gaan,
eerst een aantal opmerkingen over het proces tot nu toe.
Bestuurlijke voorgeschiedenis en proces
De windlocatie langs het Spul kent een lange (bestuurlijke) voorgeschiedenis. In 1998 werd de
locatie voor het eerst ais zoekgebied genoemd en sinds 2006 is deze als gewenste locatie
opgenomen In diverse provinciale beleidsdocumenten over windenergie. De aanwijzing is op
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verschillende momenten onderbouwd met onderzoeken De afgelopen zomer is de aanwijzing van
de locatie Spui als provinciale windenergleiocatie hert>evestigd in de Visie Ruimte en Mobiliteit
(VRM) met de bijbehorende verordening.
De provincie heeft na de vaststelling van de VRM geen ruimte meer voor verder uitstel en/of
nader onderzoek naar andere locaties. Dit hebben wij nogmaals benadrukt in onze brief aan de
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wij vasthouden aan onze reallsatiestrategie en aan het voornemen om overeenkomsten te sluiten

stabon Den Haag CSb
het ben minuten lopen.

met de desbetreffende gemeenten ter uitvoering van de in de VRM vastgelegde locaties.
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In de tweede helfl van 2014 werd duidelijk dat u onder de noemer 'Brede MER' een onderzoek
bent gestart naar attematieve windlocatles in de gemeente. U hebt ons niet betrokken in dit
proces. In een eerder stadium heeft u geweigerd om het bestemmingsplan voor deze locatie te
herzien. Dit is voor de desbetreffende exploitant reden geweest om zich, met een beroep op
artikel 9^, tweede lid van de Eiektriciteitswet 1998, te melden bij ons als provinciaal bestuur.
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Uiteindelijk hebben Provinciale Staten op 10 december jl. besloten om voor de windlocatie Spul
Piershil een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen, met toepassing van de provinciale
coördinatieregeling. Tevens hebben zij de (concept) Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor
het op stellen plan/project-MER vastgesteld De NRD vormt de start van de m.e.r.-prccedure ten
behoeve van het PIP en alle uitvoeringsbesluiten en ligt ter Inzage van 8 januari tot en met 4
februari 2015.
Communicatie over uw proces in relatie tot het provinciale tyesluitvormingsproces.
Hoewel u in uw brief schrijft dat het gemeentelijke traject een informeel karakter heeft, zorgt de
samenloop met ons m.e.r. traject en de wijze waarop u over uw locatieonderzoek communiceert,
bij burgers en overlegpartners voor de nodige verwarring.
Door in uw onderzoek termen als Notitie reikwijdte en detailniveau, NRD, MER-traject, Brede
MER en zienswijzen te gebruiken, wekt u de indruk met een officiële m.e.r.-procedure bezig te
zijn. Naar onze mening is dit niet alleen verwarrend voor alle betrokkenen, maar doet dit ook
afbreuk aan de wettelijke status van het instrument m.e.r., dat met redenen is omkleed met
processuele en inhoudelijke waartorgen. Het door u uitgevoerde onderzoek rechtvaardigt het
gebruik van de naam 'Brede MER' niet. Er is immers geen sprake van een formeel
milieueffectrapport zoals bedoeld in de Wet milieubeheer, aangezien het opgestelde NRD en het
locatieonderzoek niet zijn gekoppeld aan besluitvorming over een ruimtelijk plan. Voorts heeft het
onderzoek niet de procedure doorlopen die daarvoor in de Wet milieubeheer is voorgeschreven,
en die waarborgen dat de Commissie voor de milieueffectrapportage, de provincie, andere
overlegpartners en burgers in de procedure worden betrokken. Om bovengenoemde redenen
verzoeken wij u om in de communicatie over uw locatieonderzoek de terminologie die gebruikelijk
is bij m.e.r.-procedures niet meer te gebruiken.
Inhoudelijke uitgangspunten locatieonderioek
Ten aanzien van de inhoud van uw onderzoek merken wij allereerst op dat wij in de door ons
opgestelde concept-NRD hebben aangegeven dat in het planMER ten behoeve van het PIP de
mogelijke altematieven in de westrand van de Hoeksche Waard volwaardig worden onderzocht.
Daarbij willen we alternatieve locaties uit het onderzoek van de gemeente Korendijk, in het
provinciale planMER betrekken, mits deze locaties realistisch zijn en voldoen aan de provinciale
randvoorwaarden voor windenergie.
We moeten echter constateren dat vrijwel alle locaties die u in uw onderzoek hebt opgenomen, in
meerdere of mindere mate niet voldoen aan onze provinciale beleidsuitgangspunten. Deze
uitgangspunten zijn laatstelijk herbevestigd in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en het
bijbehorende Programma Ruimte (vastgesteld door Provinciale Staten op 9 juli 2014).
Locaties die zijn aangewezen combineren windenergie met technische infrastructuur,
grootschalige bedrijvigheid of grootschalige scheidslijnen tussen land en water. Vanwege de
grote omvang en invloed van moderne windturtines is het van belang deze geconcentreerd te
plaatsen en niet te versnipperen. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan enkelvoudige
lijnopstellingen en clusters in samenhang met en evenwijdig aan de betreffende infrastructuur en
landschappelijke scheidslijnen. In gebieden die vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch,
ecologisch of recreatief oogpunt kwetsbaar zijn, is plaatsing uitgesloten.
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Locatie-voorstellen in het locatieonderzoek
Locatie A ligt in een Nature 2000-gebied, de provincie wenst deze gebieden te ontzien. De
locaties B, E en I liggen niet aan de rand van het (voormalige) Nationaal Landschap maar
doorkmisen op onwenselijke wijze het open poldergebied en sluiten ook niet aan op herkenbare
robuuste landschapskenmerken. Locatie I wordt door u als cluster onderzocht. Vanuit
landschappelijk oogpunt geeft de provincie de voorkeur aan een lijnopstelling. Ook voor locatie G
(de locatie aan het Spui) is niet uitgegaan van een lijnopstelling, terwijl ook hier vanuit
landschappelijk oogpunt, de provincie een lijnopstelling prefereert. Uw argumentatie dat een
lijnopstelling op deze locatie niet valt te combineren met de realisatie van het plan Swaneblake
bevreemdt ons. In de eerste plaats omdat voor het project Swaneblake tot op heden geen enkel
ruimtelijk kaderstellend plan Is vastgesteld en ook de economische haalbaarheid nog niet is
aangetoond. Daamaast zijn o.i. recreatieve functies in de omgeving van een windpark niet per
definitie onmogelijk. Wij menen dan ook dat het plan Swaneblake hiermee ten onrechte wordt
aangemerkt als een autonome ontwikkeling waarmee bij de ontwikkeling van de windlocatie langs
het Spui rekening moet worden gehouden.
Gelet op het voorgaande vormt uw locatieonderzoek voor ons thans geen reden om het ingezette
provinciale planproces rondom de locatie Spui - Piershil te onderbreken.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
Hoogachtend.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

mw. drs. J.A.M. Hilgersom
drs. J. Smit
Deze briefis digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Een afschrift van deze brief is ook gezonden aan BenW van de gemeente Korendijk.
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