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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611591089 (DOS-2007-

0015748)

Contact

mr. R.J.F. Feddema

070 - 441 73 90

rjf.feddema@pzh.nl

Onderwerp:

Beantwoording brief B en W Goeree-Overflakkee d.d. 08-06-2017 betreffende natuurbegrenzing 

Blok de Wit

Publiekssamenvatting:

Op de locatie Noordrand van de gemeente Goeree-Overflakkee is onduidelijkheid ontstaan over 

aanwijzing van Blok de Wit  als NNN-gebied in relatie tot effectuering van de afgesproken 

windopgave op diezelfde locatie. De gemeente heeft gevraagd om helderheid te geven over de 

eventuele noodzaak tot natuurcompensatie.

Doel is om tegelijkertijd zowel natuur als windenergie in de Noordrand verder te ontwikkelen, 

binnen de al bestaande kaders. De aanwijzing van de natuurbegrenzing van Blok de Wit kan daar 

niet van losgekoppeld worden. Gedeputeerde Staten bevestigen het standpunt van de gemeente 

dat bij de realisatie van windenergie op deze locatie niet beoogd is om tot compensatie elders 

over te gaan. Ter voorkoming van verdere onduidelijkheid zal dit bij de eerstkomende wijziging 

van de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte als technische wijziging worden 

ingebracht.

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van de gemeente Goeree- Overflakkee over 

het realiseren van windenergie op de locatie Noordrand en de begrenzing van Blok de Wit als 

onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, en dat een technische aanpassing van de 

begrenzing van het aangewezen NNN-gebied in gang zal worden gezet;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over beantwoording brief B en W Goeree-Overflakkee 

d.d. 08-06-2017 betreffende natuurbegrenzing Blok de Wit.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. R.J.F. Feddema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Ewijk - Hoevenaars, AM, van digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 september 2017 28 augustus 2017
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Bijlagen:
-2017-06-09 verzoek Gemeente Goeree-Overflakkee duidelijkheid aanwijzing Blok de Wit als 
NNN-gebied irt afgesproken windopgave Noordrand en evt natuurcompensatie (A000404464)
- brief aan college B&W Goeree-Overflakkee
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1 Toelichting voor het College

De gemeente Goeree-Overflakkee wil in 2020 Energieneutraal zijn. In dat kader is de gemeente 

doende om 225 Megawatt windenergie op het eiland te realiseren. Een van de beoogde locaties 

voor windenergie betreft de ‘Noordrand’,  waarvan het Blok de Wit onderdeel uitmaakt. Deze 

bevindt zich in de Zuiderdieppolder, die in 2014 in de provinciale structuurvisie als windlocatie is 

aangewezen. 

Dit initiatief is ingepast in de startovereenkomst gebiedsontwikkeling Noordrand, aangegaan in 

2016. Daarin zijn tussen betrokken partijen (waaronder gemeente en provincie) o.m. afspraken 

gemaakt over natuurontwikkeling, recreatie en realisatie van de windopgave in de Noordrand. 

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

Netwerk Nederland).

Er is nu onduidelijkheid ontstaan over die (latere) aanwijzing van Blok de Wit  als NNN-gebied in 

relatie tot de afgesproken windopgave.  Het betreft met name 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. De gemeente vraagt om helderheid te verschaffen op 

dit punt.

Doel van de Startovereenkomst is om tot een algeheel plan te komen 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. Daartoe kent de 

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

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

Fonds, Natuurmonumenten én Provincie.

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. Voor niet bij de overeenkomst 

betrokken partijen kan dit echter tot onduidelijkheid leiden. Om die onduidelijkheid weg te nemen 

zal bij de komende herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte een 

technische wijziging van de begrenzing van het aangewezen NNN-gebied in procedure worden 

gebracht.

Financieel en fiscaal kader:

- N.v.t.

Juridisch kader:

Bij de komende herziening van de VRM zal deze technische aanpassing in procedure worden 

gebracht.
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2 Proces

Over de beantwoording heeft overleg plaats gehad met de gemeente. Intern is dit afgestemd met 

zowel de afdeling Water en Groen (natuurbeschermingsaspecten) als met de afdeling Ruimte, 

Wonen en Bodem (aanpassing VRM en verordening Ruimte).

3 Communicatiestrategie

Geen actieve communicatie met derden.
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