Korte Impressie (definitief)
Keukentafelgesprek Windpark Korendijk, Groep B (Oudendijk/Molendijk)
De Swaensvoet, 1 september 2015
Aanwezig: Initiatiefnemers van het Windpark (Klein-Piershil BV ), Mer-onderzoeker: Bosch & Van
Rijn, Provincie Zuid Holland, 6 bewoners (omwonenden) en een voorzitter
Hoofdlijnen van het gesprek:
1 Trechtering van Locaties in het MER
Er zijn zeven poldergebieden in de Gemeente Korendijk gepresenteerd die potentieel in aanmerking
komen voor een windpark. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van
belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving, het rijksbeleid en het provinciaal beleid.
Onder meer is een minimale afstand van 400 meter aangehouden tussen woningen en een
windturbine. Voor een beoordeling van de potentiële locaties op hun geschiktheid zijn voor elke
gebied de werkelijke effecten berekend van een gestandaardiseerd windpark: een lijnopstelling van
3MW-windturbines. In vier van de zeven gebieden passen in ieder geval 5 turbines (waaronder Klein
Piershil), in twee gebieden passen 4 turbines, in één gebied passen 3 turbines.
Voor elke gebied zijn de effecten in beeld gebracht op:
-

Geluid: aantal woningen binnen geluidscontouren (47 Lden/ 41 Lnight en voor 42 Lden),
zowel totaal als per turbine
Slagschaduw: aantal woningen waar slagschaduw kan optreden, totaal en per turbine
Externe veiligheid; risico voor omgeving, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
Energieopbrengst: maximale opbrengst op basis van kengetallen over het windregime in de
Hoeksche waard
Natuur: mogelijke effecten op Natura2000, nationaal en regionaal natuurnetwerk en flora en
fauna
Landschap: effecten op landschappelijke structuur, kernkwaliteiten en interferentie met
andere objecten

De beoordeling van de effecten is uitgevoerd door diverse onderzoeksbureaus. Deze beoordelingen
zijn nog niet definitief, zij moeten nog worden getoetst door de deskundigen van de Provincie, DCMR
en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Op aandringen van De Klankbordgroep zijn voor de
gebieden de poldernamen gebruikt.
Een bewoner maakt bezwaar tegen de stelling dat de gehele polder Klein Piershil gebruikt kan
worden voor het windpark, omdat de lijn, die door de Provincie is opgenomen in de verordening
ruimte strak langs het Spui loopt en niet midden door de polder. Het lijkt volgens hem erop dat de
windturbines buiten het toegestane gebied liggen. Volgens de onderzoeker en de Provincie is de
gepresenteerde lijnopstelling binnen het regels van de VRM wel mogelijk. Men kijkt hier nog naar en
zal dit zonodig in het MER onderbouwen.
Diverse bewoners vinden de criteria voor geluid en slagschaduw veel te ruim. De onderzoeker
benadrukt dat effecten van geluid en slagschaduw met minimale opbrengstverlies binnen de
wettelijke eisen kunnen worden gebracht.

Over externe veiligheid blijkt een bewoner te beschikken over gedetailleerde informatie op basis
waarvan hij concludeert dat verzekeraars veel strengere normen hanteren dan door de onderzoeker
wordt gepresenteerd. Hij pleit voor veel grotere afstanden dan nu voor externe veiligheid worden
aangenomen. De onderzoeker zal deze gegevens meenemen en daarop reageren.
Veel aandacht gaat in het gesprek uit naar de effecten van geluid en slagschaduw en het zicht op de
molens. Door de bewoners wordt gevraagd om een eerlijk beeld te geven van hoogtes, geluid en
slagschaduw.
De onderzoeker geeft aan dat dit in het project-MER aan de orde zal zijn. Daar worden alternatieve
opstellingen en turbines onderzocht en worden de effecten per woning in beeld gebracht.
Een aantal bewoners merkt op dat uit de analyse van geschiktheid van locaties blijkt dat natuur een
groter gewicht heeft dan de effecten op de mens. Zij vinden de locatie aan de Zuidwestkant juist zeer
geschikt voor het windpark, want deze heeft de minste effecten voor de mens.
De onderzoeker benadrukt dat hij geschiktheid heeft beoordeeld op basis van de mogelijkheid om
aan de eisen van wet en regelgeving te voldoen. Volgens de ecologische specialisten zijn er voor de
locaties aan de zuidrand (en op de gorzen) effecten op de natuur die niet zodanig zijn terug te
draaien dat zij passen binnen de eisen van de natuurbeschermingswet. Volgens de regels moet er
dan eerst naar een alternatief worden gekeken dat deze negatieve effecten niet heeft. Voor geluid
en slagschaduw bestaat wel de mogelijkheid om met een klein opbrengstverlies de effecten voor de
meeste locaties binnen de normen te krijgen.
De meest bewoners benadrukken dat zij tegen het windpark op de locatie Klein Piershil zijn. Eén
bewoner vindt het geen probleem.
De Provincie geeft aan dat voor de locatie Klein Piershil een project MER zal worden gemaakt, waarin
alternatieven aan de orde zijn. De voorzitter benadrukt dat dan pas precies duidelijk wordt welke
effecten de windturbines hebben, omdat het dan niet meer gaat over een standaard windpark, maar
om de werkelijke effecten. Op de vraag naar de hoogte van de turbines wordt geantwoord dat de
ashoogte tussen 100 en 140 meter ligt met eenzelfde rotordiameter (totale tiphoogte is dan 150 tot
210 m).
Bewoners benadrukken dat men graag beter wil kunnen beoordelen wat je hoort en ziet. Provincie
en initiatiefnemers zullen nagaan waar goede referenties zijn in het land voor het beoogde windpark
en met welke modellen (fotomontages of 3D) dat goed in beeld kan komen.
2. Deelname aan gesprekken over project-MER
Een bewoner meldt dat nu de locatie vast staat hij niet meer deel kan nemen aan het overleg, omdat
hij niet wil meewerken aan de uitvoering van het plan.
De voorzitter en de Provincie benadrukken dat het iedereen vrij staat om zicht te verzetten tegen het
plan. De gesprekken brengen geen verplichtingen mee, ook wordt niet gevraagd om akkoord te gaan
met de locatie van het windpark.
Een aantal bewoners geeft aan wel te willen deelnemen aan de gesprekken over het project MER en
het participatieplan.

3. Participatieplan
Op de vraag van bewoners welke genoegdoening wordt gegeven wordt gezegd dat hierover de
volgende keer meer duidelijkheid komt, inclusief een participatieplan.
4. Rondvraag
Er wordt gevraagd naar de relatie met Swaneblake. De Provincie geeft aan dat er in het PIP geen
rekening hoeft te worden gehouden met dit plan. De voorzitter meldt dat er nog een overleg zal
plaatsvinden.
De Dorpsvereniging Filopopers zal de bewoners uitnodigen voor een overleg zonder initiatiefnemers
en Provincie over de wensen ten aanzien van inrichting, compensatie en gebiedsfonds.
6. Volgende bijeenkomst
De volgende sessie voor groep B (Oudendijk-Molendijk) wordt gepland in oktober over:
1. Project-MER
2. De mogelijkheden van het participatieplan
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.

