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Participatieproces windturbinepark Korendijk en
uitnodiging klankbordgroep.
Geachte belanghebbende,
U ontvangt deze brief omdat we u willen uitnodigen voor een op te richten klankbordgroep bij het

proces rond het provinciaal inpassingsplan (PlP) windturbinepark te Korendijk.
ln veel van de ingediende zienswijzen op de NRD, zijn naast zorgen over de effecten van het
windpark voor de leefomgeving, ook veel opmerkingen gemaakt over participatie, communicatie
en compensatie. De provincie heeft daarom in overleg met de initiatiefnemer besbten om in
aanvulling op het traject rond het milieuonderzoek (MER) en het PIP de omwonenden en
belangengroepen te betrekken zodat zij kunnen meedenken bij de keuzes over de inrichting van
het windpark en een op te stellen participatieplan.

De provincie Zuid Holland gaat er vooralsnog van uit dat een windpark aan het Spui realiteit kan

worden, tenzij uit het MER en de besluitvorming daaromtrent het tegendeel blijkt.
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De provincie acht het nodig dat nu, in de planfase, de omwonenden bij het plan worden

en de buslünen

betrokken. Bij voorkeur zouden initiatiefnemer, omwonenden en betrokken organisaties onderling

90, 385 en 386 stoppen

tot afspraken komen, die aansluiten bij de wensen van direct belanghebbenden. Hiertoe heeft de

d¡chtbij het

provincie opdracht gegeven aan een ervaren procesbegeleider: de heer Fon ten Thij.

provinciehuis. Vanaf

Hij zal, vanuit een onafhankelijke positie, dit proces begeleiden.

station Den Haag CS is
het t¡en m¡nulen lopen.
De parkeerruimte voor

auto's ¡s beperkt.

Doel van het proces is te komen tot een goede samenhang tussen de inrichting van het beoogde
windpark en een participatieplan. Het participatieplan zal onderdeel zijn van een te sluiten
overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaar van het windpark aan het Spui. Deze
overeenkomst wordt meegenomen in het besluitvormingstraject rond het provinciaal

inpassingsplan en alle andere uitvoeringsbesluiten.
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Gezien de grote hoeveelheid betrokkenen heeft de heer Ten Thij voorgesteld om het gesprek met
initiatiefnemer en betrokkenen te voeren enerzijds in een klankbordgroep waarin de diverse
stichtingen, organisaties en overheden zijn vertegenwoordigd en andezijds in gesprekken met de
direct omwonenden van de beoogde locatie aan het Spui.
De gesprekken met de direct omwonenden worden in drie groepen gevoerd: Noord (Spuiweg,
Spuidijk, Damsteeg, Voorstraat en Voordoel), Oost (Nissewaard: Schuddebeursedijk en
Rachelseweg) en Zuid (Oudendijk, Oosthoek, Molendijk, Beatrixstraat, en Willem
Alexanderstraat). Voor een goede dialoog tussen initiatiefnemers en omwonenden wordt
uitgegaan van maximaal &12 deelnemers per groep. Doel is om met elkaar te spreken over
zorgen, wensen, kwesties en voorstellen te delen over de inrichting van het windpark en het
participatieplan. Daartoe benadert de heer Ten Thij een aantal bewoners met de vraag of zij als
vedegenwoordiger van hun straat (buren) willen deelnemen aan deze gesprekken.
Voor de klankbordgroep worden organisaties en ambtenaren van betrokken gemeenten
uitgenodigd. Doel van de klankbordgroep ís het delen van kennis, feiten en argumenten over het
windpark, de onderzoeksresultaten, de uitgangspunten en de toetsing van de effecten in het MER
en het participatieplan. U wordt uitgenodigd voor de klankbordgroep en zal hiervoor nader worden
benaderd door de heer Ten Thij. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op 23 juni 2015

van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Vooralsnog worden vertegenwoordigers van de volgende organisaties uitgenodigd: Piershil
dorpsvereniging Swaneblake; Dorpsvereniging de Filepopers; Dorpsvereniging Goudswaard;
Dorpsvereniging ZuiôBeijerland; Comité Zuidrand Korendijk; Vereniging Hoekschewaards
Landschap; LTGNoord afdeling Hoeksche Waard; Ondernemersvereniging Hoeksche Waard;
Stichting tegen windturbines aan het Spui; SOHW; Waterschap Hollandse Delta, gemeente
Korendijk en gemeente Nissewaard.

Als u wilt reageren op het hierboven geschetste proces, dan kan dat via het mailadres
windenerqie@pzh.nl. De heer Ten Thij zal dan met u contact opnemen.
Mocht u ons een brief willen sturen, dan verzoeken wij u in uw correspondentie altijd het DO$
nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
De provincie wil u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van de voortgang. Wanneer
u deze wilt ontvangen, en u niet eerder op de inloopavond uw mailadres heeft opgegeven, dan
kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de link die staat op de provinciale website

www.zuid-holland.nl/windenerqiekorendiik. Op deze pagina vindt u ook altijd actuele informatie,
nieuwsberichten en documenten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
ir. P.J.C.M. Murk
hoofd bureau Beoordeling

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoar staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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