Korte Impressie
Keukentafelgesprek Windpark Korendijk, Groep A (Nieuw Beijerland)
De Swaensvoet, 9 juni 2015
Aanwezig: Initiatiefnemers van het Windpark (Klein-Piershil BV ), Mer-onderzoeker: Bosch & Van
Rijn, Provincie Zuid Holland, vier bewoners (omwonenden) en een voorzitter
Voor deze bijeenkomst hebben drie uitgenodigde bewoners afgezegd tijdsproblemen en twee
vanwege het feit dat zij het niet eens zijn met de procedure (zie punt 1).
De voorzitter zegt dat gezien het grote aantal betrokkenen in Nieuw Beijerland deze bijeenkomst ook
is bedoeld om te bespreken hoe we op een goede manier veel mensen bij de keuzes over het
Windpark betrekken.
Hoofdlijnen van de discussie:
1 Discussie over de aanpak
Bewoners die de procedure anders willen, leggen uit waarom zij de gekozen aanpak van de Provincie
niet goed vinden en geen nut zien in de gesprekken. Volgens hen zijn daarom ook anderen niet
gekomen. Zij vinden dat eerst duidelijk moet zijn of de windmolens op deze locatie komen. Dat zou
eerst uit het MER moeten blijken. Daarna moet eerst besloten worden of ze komen. Pas als alles
correct en volgens de regels is verlopen kun je volgens hen een gesprek hebben over de uitwerking
van de inrichting en participatie. Zij zijn erg boos dat al lange tijd over hun hoofd over deze locatie
wordt gesproken en nog nooit rechtstreeks contact is geweest over wat er op hun af komt. Ze voelen
zich de dupe van besluiten van de Provincie en de Gemeente. Ook vragen ze zich af waarom zij lang
moeten wachten op een antwoord op hun zienswijze.
De vertegenwoordiger van de Provincie legt uit dat de Provincie in november 2014 een politieke
keuze heeft gemaakt om voor de locatie Spui in Korendijk een provinciaal inpassingsplan te maken
waarop de provinciale coördinatieregeling van toepassing is. Het staat weliswaar nog niet vast of er
windturbines op de locatie komen, maar het MER, het locatiebesluit en vergunningen zijn in één
procedure aan de orde. Enkele bewoners geven aan dat zij vinden dat er een ander besluit moet
komen, zodat niet alles op een hoop wordt geveegd. Gezien het nieuwe collegeprogramma, wordt
echter door de meeste aanwezigen niet verwacht dat provinciale staten dit besluit zullen
terugdraaien. Binnen de ruimte van dit besluit van provinciale staten wordt volgens de
vertegenwoordiger van de Provincie en de initiatiefnemers alle ruimte benut om zorgvuldig en
serieus met de inbreng van bewoners om te gaan.
De initiatiefnemers vertellen dat zij ook nu pas bezig zijn om hun plan verder uit te werken. Er is al
vele jaren in het openbaar gepleit voor de locatie , maar nu een procedure in gang is gezet kan het
plan worden uitgewerkt. De initiatiefnemers willen daarom nu, vanaf het begin van de ontwerpfase,
met de bewoners over overleggen.
Enkele bewoners vinden dat zij nooit concreet op de hoogte zijn gesteld van wat er komt. Zij
verwachten dat met hun zorgen wordt rekening gehouden bij de uitwerking van de locatie en pas als
blijkt dat alles correct is verlopen moet het gesprek worden voortgezet.
Andere bewoners geven aan dat zij al lange tijd weten van het initiatief en graag willen weten wat er
precies gaat gebeuren en welke effecten dat heeft en zij willen graag invloed daarop. Zij zien wel het
nut van deze gesprekken.

Provincie en initiatiefnemers geven aan dat nu het juiste moment is voor inhoudelijke gesprekken.
Na de definitieve besluiten over MER, het plan en de vergunningen, is er bijna geen ruimte voor
aanpassingen.
De voorzitter concludeert dat de gesprekken worden voortgezet en vraagt aan Provincie en
Initiatiefnemer of het mogelijk is om binnen de procedure aan de vraag van een duidelijke opbouw
van de informatie tegemoet te komen (geschiktheid locatie, inrichtingsvarianten, voorkeur en
voorschriften) zodat per gespreksronde naar bewoners kan worden gecommuniceerd waar de keuzes
over gaan.
Provincie, Initiatiefnemer en Mer-onderzoeker zeggen dit voorstel toe voor de volgende
gespreksronde (eind juni). Ook zullen bij de volgende vergadering concrete gegevens over de
geschiktheid en effecten voor geluid etc beschikbaar zijn.
2. Antwoord op zienswijzen
Op de vragen van alle bewoners waarom het zo lang duurt met de beantwoording van zienswijzen
legt de vertegenwoordiger van de Provincie uit, dat men ervoor gekozen heeft om de startnotitie
voor de MER procedure ter inzage te leggen. Dat was geen verplichting en bedoeld om al direct de
mogelijkheid te geven om vragen te stellen. In de zienswijzen worden veel zorgen en wensen geuit
die niet direct gekoppeld zijn aan een MER (zoals participatie, compensatie en communicatie, welk
type molen er werkelijk komt). Daarom is besloten om brede gespreksrondes te houden, onder
leiding van een onafhankelijke voorzitter. De beantwoording is verder vertraagd door de
collegewisseling.
Op de vraag of indieners ook persoonlijk antwoord krijgen, wordt geantwoord dat men de gehele
antwoordnota zal ontvangen en dat daarin per thema, alle vragen zijn beantwoord. Het is nog niet te
zeggen wanneer de nota verschijnt. Inhoudelijk ligt deze in lijn met het advies van de Commissie MER
dat op de website is te vinden.
Voor een volgende keukentafel voor de groep Nieuw-Beijerland zullen meer mensen worden
uitgenodigd. Enkele bewoners geven aan dat zij graag deelnemen, anderen dat zij het MER willen
afwachten.
3. Zorgen over effecten.
Bewoners van de Damsteeg en omgeving zijn zeer tegen de keuze van de locatie omdat de turbines
waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de waarde van hun huizen. Zij maken zich zeer zorgen
over de te verwachten geluidsoverlast en slagschaduw en effecten daarvan op de gezondheid van de
bewoners en verwachten van de initiatiefnemers dat zij daar rekening mee houden.
Verder wordt met een deel van de aanwezigen nog uitgebreid gepraat over de manier waarop
geluidseffecten worden beoordeeld, hoe het zit met lichteffecten en wat een belasting op de gevel
betekent voor het binnenklimaat. Aan de hand van concrete gegevens komt dit onderwerp volgende
keer terug
3. Status van de gesprekken
Een aantal malen in de discussie komt de status van deze gesprekken aan de orde en de
samenstelling van de groepen.

De voorzitter licht toe dat er drie groepen zijn gevormd voor sessies met directe omwonenden
(Nieuw Beijerland, Oudendijk/Molendijk Piershil en Schuddebeursedijk e.o Nissewaard) en een
klankbordgroep, waarvoor organisaties zijn uitgenodigd die een achterban vertegenwoordigen.
Op dit moment zijn deelnemers gevraagd uit de groep mensen die actief zijn geweest, onder andere
via zienswijzen, of omdat ze dichtbij de locatie wonen. Hij zoekt verder naar een manier dat ieder die
dat wil kan deelnemen. De voorzitter is daarom ook op zoek naar meer contactpersonen.
De volgende punten worden meerdere keren benadrukt:
Deelname is geheel vrijwillig
Doel is om zorgvuldig om te gaan zorgen en wensen en te bekijken waar je wel en niet
dichter bij elkaar kunt komen.
Deelname aan de gesprekken heeft geen enkele invloed op iemands juridische status. Iedere
burger houdt het recht om in de formele procedure bezwaren in te dienen of in beroep te
gaan.
Als de plannen, het MER en de besluiten definitief worden zullen er ook de officiële
informatieavonden komen.
De gesprekken worden nu gevoerd om de belangen van omwonenden en anderen goed te betrekken
bij het opstellen van het MER, de voorkeursvarianten en de besluiten. De plannen zijn nu nog in
ontwikkeling. Daarom zoekt de voorzitter naar een werkwijze waarin mensen (zoals ook vanavond)
de ruimte hebben om hun argumenten toe te lichten en hoor en wederhoor toe te passen, vandaar
de min of meer kleinschalige gesprekken.
Indien gewenst kunnen ook deskundigen worden uitgenodigd om een thema toe te lichten
(bijvoorbeeld: de wijze waarop gezondheidseffecten worden beoordeeld).
4. Volgende bijeenkomst
De volgende sessie voor groep A (Nieuw Beijerland) wordt gepland voor de zomervakantie en gaat
over de geschiktheid van de locatie, op basis van de belangrijkste gegevens die voor de bewoners van
belang zijn (zoals geluid/slagschaduw.
De bewoners die niet aanwezig waren, krijgen de impressie ook toegestuurd en worden ook weer
uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst.
De impressie wordt ook gepubliceerd op de website van de Provincie Zuid Holland en de website van
het windpark Spui zie www.windparkspui.nl

Deze impressie is geschreven door de heer Fon ten Thij. Hij treedt in opdracht van de provincie ZuidHolland op als onafhankelijk procesbegeleider (voorzitter) om gesprekken te leiden met bewoners en
belanghebbenden rond het provinciaal inpassingsplan windenergie in gemeente Korendijk, voor de
locatie aan het Spui.

