
Barendrecht, 25-09-2017

Aan de fracties van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Geachte Statenleden,

Door middel van deze brief willen wij u attenderen op een serieus risico voor de nieuw te vormen gemeente

Hoeksche Waard, en daarmee hun bewoners bij de vorming van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. We

begrijpen dat u de minister van Binnenlandse Zaken heeft geadviseerd de gemeentes per 1 januari 2019

samen te voegen tot één gemeente Hoeksche Waard.

De gemeenteraad van Binnenmaas staat op het punt een besluit te nemen over de realisatie van 5

windmolens van 187 meter tiphoogte langs de Oude Maas, liggend in en vlakbij een Natura 2000 (NNN)

gebied. Het betreft 2 windmolens ten westen (door Eneco) en 3 ten oosten van de Heinenoordtunnel (door

Renewable Factory, binnen Natuurgebied en op vervuilde grond). Tegen dit besluit zijn 311 zienswijzen

ingediend. Deze zijn goed inhoudelijk onderbouwd, maar de raad dreigt deze “in haar wijsheid”   ter zijde te

schuiven en het bestemmingsplan voor de windmolens vast te stellen. Dit alles onder druk van uw wensen

als Provincie om meer windenergie te realiseren voor een duurzaam Nederland. Natuurlijk zijn we allemaal

voor een duurzame toekomst. Maar daarbij moet wel een goede afweging worden gemaakt over de
alternatieven die er zijn.

Binnenmaas heeft in het begin van het proces een voorkeurslocatie aangegeven die elders in de gemeente

ligt. Deze zou minder overlast en minder schade aan de natuur veroorzaken.

De initiatiefnemers, Eneco en Renewable factory, hebben met steun van u als Provincie echter vastgehouden

aan hun locaties aan de Oude Maas. Ze zijn al in bezit van een deel van de gronden. Zodoende is het

bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in gang gezet.

Ten eerste zijn er vele ruimtelijke bezwaren tegen de windmolens. Dit vergt een goede afweging van

belangen en van alternatieve locaties. Het plan ligt nu op tafel bij de gemeenteraad van Binnenmaas, maar

heeft zéker zijn impact op de gehele Hoeksche Waard. U denkt misschien dat u binnen de Provincie al

alternatieve locaties heeft afgewogen, maar beseft u dat deze windmolenlocatie NNN gebied onherstelbaar

vernietigt? Realiseert u zich dat deze dat deze molens het leven van duizenden bewoners van nabijgelegen

woningen (negatief) zullen beïnvloeden?

U wilt toch geen tweede Heenvliet en Geervliet laten creëren? Het zijn draaiende windmolens met een

tiphoogte van 187 meter (en geen stilstaande Euromasten) nabij een dichtbevolkt gebied. Dit type is nu

alleen nog in afgelegen gebieden gebouwd. Het gaat u dus allen aan. Hoe ziet ú de Hoekse Waard in zijn

geheel en de bescherming van de natuurwaarden en het behoud van de woonkwaliteit van dit unieke

landschap?

Voorts is er vooral een financieel belang. Op dit moment zijn de financiële consequenties voor de gemeente

Binnenmaas niet te overzien. En daarmee ook niet voor de toekomstige gemeente Hoeksche Waard,

waarvoor u als provincie ook verantwoordelijk bent. Daarmee loopt deze gemeente in wording een

financieel risico dat afgewenteld dreigt te worden op de burgers.

Om de volgende redenen is er nu geen zicht op de financiële consequenties en het risico voor gemeente

Hoeksche Waard:



1)  Er zal sprake zijn van planschade. Deze moet vergoed worden door de ontwikkelaar (s), waarvoor een

overeenkomst is gesloten. De planschade wordt eerst beoordeeld en betaald door de gemeente, waarna de

gemeente deze gaat verhalen op de ontwikkelaar(s). Op dit moment is er nog geen zicht op de mogelijke

planschade. Een risicoanalyse is nog niet bekend en zit ook niet bij de raadsstukken. We kunnen u wel

melden dat een claim van enkele miljoenen te verwachten is. Vele bewoners krijgen immers zicht op en

geluidsoverlast van deze 5 molens met een immense hoogte van 187 meter. Molens die nog niet elders op

land zijn gebouwd en zo dichtbij dichtbevolkt gebied.

2) De planschadeovereenkomst is niet getoetst op juridische houdbaarheid in het geval dat gemeente

Binnenmaas niet meer zou bestaan. De vraag is of gemeente Hoeksche Waard de schade in die

omstandigheid nog kan verhalen op de ontwikkelaars of zijn opvolgers.

3) Daarnaast bevat de bouwlocatie vervuild havenslib. Naar de mate van vervuiling en de daarmee gemoeide

(mogelijk zeer hoge) kosten van sanering is nog geen onderzoek gedaan, dus het bedrag is nog niet in te

schatten. Echter, deze kosten dienen wel op de ontwikkelaar verhaald te kunnen worden.

4) Na afloop van de levensduur van de molens, geschat op 15 jaar, zijn de initiatiefnemers verantwoordelijk

voor de kosten van het afbreken van de windturbines en het verwijderen van de betonnen funderingen, de

wegen en parkeerplaatsen.

5) De kredietwaardigheid van Renewable Factory, een van de ontwikkelaars, is de gemeenteraad onbekend.

De gemeentelijke accountant is niet om advies gevraagd en er is ook geen risicoanalyse uitgevoerd. Bij

aanvang van het proces was Eneco de enige partij, en Renewable slechts de adviseur. Nu worden de molens

door 2 verschillende partijen gerealiseerd: Eneco bouwt er 2, Renewable Factory 3.   

6) Renewable factory is zelfs een uitzonderlijke betalingsregeling aangegaan met de gemeente voor de

gemeentelijke leges. Men betaalt pas bij het verlenen van de vergunning (en dus niet bij het indienen van de

aanvraag, zoals gebruikelijk is) en het gaat slechts om 20% van het totale bedrag. De overige 80% wordt

betaald na de realisatie van de molens. Dat zelfs op deze wijze al coulant wordt omgegaan met het heffen

van de leges, zet al vraagtekens bij de kredietwaardigheid van deze ontwikkelaar en de risico’s die de

gemeente neemt.

Conclusie

Wij verzoeken u, in het belang van uw burgers, er bij de gemeenteraad van Binnenmaas op aan te dringen

meer tijd in te ruimen voor een zorgvuldige afweging van de ruimtelijke en financiële risico’s. Wij vragen

u erop te staan de locatiebepaling van windmolens in de Hoeksche Waard breder te trekken en de financiële

risico’s en consequenties voor de toekomstige gemeente Hoeksche Waard te onderzoeken.

Zoek met elkaar naar de meest geschikte locatie en, beter nog, naar duurzamere alternatieven die een

duurzame leefomgeving van uw burgers. Realisatie van deze windmolens is een onomkeerbare vernietiging

van een uniek stuk natuurgebied van de Hoeksche Waard, het prachtige, unieke landschap met historische

waarden.
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