
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

J.N. Bade (D66), J.M.A. Meurs (D66) en J. van Oudenhoven (D66)

(d.d.12 april 2017)

Nummer

3286

Onderwerp

Inloopavonden windenergie

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De Provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als 

geschikte locaties voor windenergie. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-

partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (ontwerp-VRM). Tijdens de 

inspraakperiode vanaf 17 maart tot en met 27 april 2017 is het mogelijk om een 

zienswijze in te dienen. De provincie organiseert tijdens deze periode zes 

inloopavonden.

Namens onze fractie hebben drie Statenleden, drie van deze avonden bezocht. 

Tijdens elke inloopavond konden vragen worden gesteld over alle locaties in de hele 

Rotterdamse regio. Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland, DCMR 

Milieudienst Rijnmond, onderzoeksbureau Pondera, GGD en gemeente(n) waren 

aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Onze fractie wil haar complimenten uitspraken voor de organisatie van deze 

inloopavonden. Er waren veel bezoekers die vriendelijk en deskundig werden 

geholpen. Het was daarom geen informatieavond waarbij de Provincie alleen maar 

informatie gaf, maar echt een inloop avond waar óók naar de vragen van bewoners 

werd geluisterd zodat er een dialoog ontstond. De algemene sfeer was hierdoor prettig 

en positief.

Het motto voor een windmolenrealisatieplan zou volgens onze fractie moeten zijn: 

eerlijk delen van lusten, lasten en zeggenschap. Daarom heeft D66-Statenlid Janelle 

Bade tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari 2017 een motie1

ingediend waarin het college wordt verzocht hier zo veel mogelijk rekening mee te 

houden en met voorstellen te komen (voor zover mogelijk op provinciaal niveau).

Ondergetekenden stellen het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen 

naar aanleiding van de gesprekken tijdens eerder genoemde inloopavonden:

                                                  
1

https://zuidholland.d66.nl/content/uploads/sites/129/2017/02/motie-705-Bade-D66-windmolen-eerlijk-

delen-van-lusten-en-lasten_pdf.pdf
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Pagina 2/3 1. Kunnen bewoners d.m.v. planschaderegelingen een compensatie ontvangen voor 

waardevermindering van hun huis? Zo ja, wat is hiervoor de procedure? Hoe wordt het 

bedrag bepaalt waar huiseigenaren aanspraak op kunnen maken?

Zo nee, is er dan een andere manier waarop huiseigenaren gecompenseerd kunnen 

worden? Wat is dan de procedure?

Antwoord:

Ja. Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft degene 

die planschade lijdt of zal lijden, recht op een tegemoetkoming in die schade, als 

deze schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager dient te blijven

en de tegemoetkoming niet voldoende anderszins verzekerd is. Een aanvraag 

voor planschade moet worden ingediend bij de gemeente binnen 5 jaar na het 

onherroepelijk worden van het betreffende plan (zoals een bestemmingsplan of 

inpassingsplan waarin windturbines mogelijk worden gemaakt). De procedure 

hiervoor ligt vast in een verordening van de gemeente. Voor die gevallen waar het 

plan is vastgesteld door de provincie is de procedure beschreven in de provinciale 

Verordening advisering planschade Zuid-Holland. De hoogte van de vergoeding 

wordt bepaald door een onafhankelijke deskundige of een commissie. 

Het is ook mogelijk dat overheden of ontwikkelaars vooraf privaatrechtelijke 

afspraken maken over het betalen van een vergoeding aan (bepaalde) 

huiseigenaren. De provincie is hier geen voorstander van en werkt hier niet aan 

mee, aangezien dit onvoldoende transparant is en kan leiden tot ongelijke 

behandeling van omwonenden.  

Ter informatie verwijzen wij naar de factsheet “Windpark Spui en planschade” op 

de provinciale website over planschade in relatie tot het PIP Korendijk (zie,  

www.zuidholland.nl/windenergiekorendijk, documentvenster). 

   

2. Over welke instrumenten kunnen gemeenten beschikken om voorwaarden over 

bijvoorbeeld participatieplannen te verbinden aan het plaatsen van windmolens? Kan 

dit bijvoorbeeld via vergunningverlening worden vastgelegd?

Het lijkt er nu op je dat je als bewoner meer invloed kunt uitoefenen op de aanbouw 

van de buren dan op de windmolen in de wijk.

Antwoord:

Het publiekrechtelijk –via bestemmingsplan en omgevingsvergunning- afdwingen van 

financiële participatie, c.q. het verplicht afdragen van een deel van de 

exploitatieopbrengst ten behoeve van omwonenden en andere betrokkenen, is niet 

mogelijk.  

In het kader van de lopende partiële herziening van de VRM voor windenergie wordt  

in de VRM als randvoorwaarde opgenomen dat de exploitant van een windpark een 

participatieplan moet opstellen dat minimaal voldoet aan de NWEA2-gedragscode. Dit 

kan door de provincie alleen worden afgedwongen als er sprake is van een provinciaal 

ruimtelijk besluit (inpassingsplan of omgevingsvergunning), in combinatie met een 

(privaatrechtelijke) anterieure overeenkomst. In gevallen waarin de gemeente 

bevoegd gezag is, zal deze die verplichting veelal op dezelfde wijze koppelen aan de 

herziening van het bestemmingsplan. In de bestuursovereenkomsten die we met 

diverse gemeenten hebben gesloten over de bevoegdheden voor windenergie op 

grond van de Elektriciteitswet, is het opstellen van een participatieplan ook als 

                                                  
2 Nederlandse Wind Energie Associatie.
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Pagina 3/3 inspanningsverplichting opgenomen. Veel gemeenten hebben participatie in hun 

beleid verankerd.

Het maken van afspraken over participatie is vooral een zaak van maatwerk per 

project zodat optimaal kan worden ingespeeld op wensen uit de omgeving.   

Vrijwel alle windparkontwikkelaars in Nederland zijn aangesloten bij de NWEA en 

hebben zich verplicht tot naleving van de NWEA-gedragscode, die in 2016 is 

geactualiseerd.  (http://www.nwea.nl/over-nwea/gedragscode). 

In het laatste deel van de vraag wordt impliciet benadrukt dat bewoners meer invloed 

zouden moeten hebben op de plaatsing van windmolens in hun directe omgeving. Wij 

onderschrijven deze stelling van harte. Naast de diverse wettelijke mogelijkheden tot 

procesparticipatie bij de aanleg van windparken zou beter geborgd moeten worden dat 

burgers in een vroeg stadium betrokken worden bij de planvorming en dat de 

opbrengst van windenergie mede wordt ingezet voor de lokale gemeenschap.  Dit kan 

onder meer door windparken coöperatief te ontwikkelen en door omwonenden de 

mogelijkheid te geven financieel te profiteren van een windpark.  Wij komen hier op 

terug in het kader van de uitvoering van motie 705 over de verdeling van lusten en 

lasten van windenergie.    

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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