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Met uw brief van 8 juni 2017 gaat u in op het lokaal initiatief om op de windlocatie Noordrand van 

uw gemeente windturbines te realiseren. Deze locatie bevindt zich in de Zuiderdieppolder, die in 

2014 in de provinciale structuurvisie als windlocatie is aangewezen. Dit initiatief past in de 

startovereenkomst gebiedsontwikkeling Noordrand, aangegaan in 2016. Daarin zijn onder meer

afspraken gemaakt over natuurontwikkeling, recreatie en realisatie van de windopgave in dit 

gebied. Nadien is een deel van dit gebied (Blok de Wit) aangewezen als zogenaamd NNN-gebied 

(Natuur Netwerk Nederland).

U geeft aan dat er onduidelijkheid is ontstaan over die (latere) aanwijzing van Blok de Wit  als 

NNN-gebied in relatie tot de afgesproken windopgave.  U vraagt ons om helderheid  te geven 

over de vraag of die aanwijzing tot NNN-gebied tot gevolg heeft dat bij de realisatie van de 

windopgave op deze locatie natuurcompensatie dient plaats te vinden. 

Reactie, standpunt provincie.

Realisatie van windturbines op deze locatie is al geruime tijd binnen de door de provincie 

vastgestelde ruimtelijke kaders mogelijk gemaakt. Binnen de Visie Ruimte en Mobiliteit uit 2014 is 

deze locatie al als mogelijkheid voor plaatsing van windturbines benoemd. Verder is de provincie 

partij bij de ‘Startovereenkomst integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee’. 

Deze overeenkomst is een uitvloeisel van het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-

Overflakkee.

Doel van de Startovereenkomst is om tot uitwerking te komen specifiek voor de Noordrand en 

daarbij (onder meer) een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit, de toename van 

recreatie in het groen en het behoud van waardevolle agrarische landschappen. 

De Startovereenkomst kent 4 sporen, waaronder spoor 2: Natuurontwikkeling, recreatie en wind 

Zuiderdieppolders/Zuiderdiep/Scheelhoek. Contractspartijen zijn de gemeente, Wereld Natuur 

Fonds, Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland.
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Het realiseren van windturbines op deze locatie is aldus reeds enkele jaren de gezamenlijke 

wens van onder meer uw gemeente en die van ons.

December 2016 hebben Provinciale Staten inderdaad de begrenzing vastgesteld van het ‘Blok 

De Wit’ als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Deze begrenzing kan niet los worden 

gezien van de hiervoor omschreven kaders, ontwikkelingen en afspraken. Doel was juist om 

tegelijkertijd zowel natuur als windenergie in de Noordrand verder te ontwikkelen, voor wat betreft 

windenergie binnen die al bestaande kaders. Op basis daarvan ligt het niet voor de hand om bij 

de realisatie van windturbines natuurcompensatie te laten plaatsvinden. De bij de 

startovereenkomst betrokken partijen (waaronder de eigenaar van Blok de Wit: 

Natuurmonumenten) verschillen daarover ook niet van mening.

Wij kunnen ons voorstellen dat het plaatsen van windturbines op een specifiek al voor 

windenergie benoemde locatie, die tevens een natuurbestemming heeft, bij  andere partijen en 

burgers vragen oproept, ook over eventuele natuurcompensatie. 

Deze onduidelijkheid bij derden kan eenvoudig worden weggenomen door de natuuraanduiding 

te verwijderen van de locatie waar de betreffende windturbines zijn geprojecteerd.  Dit heeft geen 

feitelijke gevolgen aangezien de natuuraanduiding nog niet is geëffectueerd (er is nog geen 

natuur gerealiseerd). 

Wij zijn dan ook voornemens om bij de eerstvolgende wijziging van de  Visie Ruimte en Mobiliteit 

en de Verordening ruimte de begrenzing van het aangewezen NNN-gebied zodanig aan te 

passen dat de windlocatie in Blok de Wit hier buiten komt te vallen. Over de precieze invulling van 

deze technische aanpassing zullen wij op korte termijn contact opnemen met uw gemeente en de 

natuurpartners. 

De wijziging van de VRM wordt naar verwachting in de eerste helft van 2018 bekrachtigd door 

Provinciale Staten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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