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Stichting Wind van Voren
T.a.v. de heer R. Nijssen
Achterzeedijk 73
2992 SB Barendrecht

Datum

Zie verzenddatum linksonder
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Uw kenmerk
Uw brief van 25 september 2017
Bijlagen

Onderwerp

Uw brief aan de fracties van Provinciale Staten van ZuidHolland van 25 september 2017
Geachte heer Nijssen,

Naar aanleiding van uw brief aan Provinciale Staten van 25 september 2017 namens de
Stichting Wind van Voren informeren wij u over het volgende.
Wij begrijpen dat u zorgen heeft over de invloed van windmolens op uw leefomgeving.
Zoals bij u bekend heeft de provincie Zuid-Holland de onderhavige locatie windenergie Oude
Maas aangewezen in de Verordening Ruimte.
Met de gemeente Binnenmaas is in 2014 een overeenkomst getekend zodat de gemeente
zelf regie kan houden bij de ruimtelijke inpassing en bij het verlenen van de
omgevingsvergunning.
Om de impact op de leefomgeving inzichtelijk te maken heeft de gemeente Binnenmaas een
milieutechnisch onderzoek laten uitvoeren waaruit naar voren komt dat de locatie geschikt is
voor windenergie.
De rapportage is na langdurig en zorgvuldig proces gebruikt als onderliggende informatie
voor de gemeentelijke besluitvorming.
Een en ander heeft tevens ter inzage gelegen voor inspraak en een ieder is hierbij in de
gelegenheid geweest hier op te reageren.
De omliggende gemeenten zijn door de gemeente Binnenmaas gedurende het
besluitvormingsproces op de hoogte gehouden over het project.
Ook heeft de gemeente Binnenmaas een anterieure overeenkomst gesloten met de
initiatiefnemers om eventuele financiële risico’s (inclusief planschade) te borgen.
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Wij gaan er van uit dat met deze overeenkomst eventuele risico’s voldoende zijn afdekt.
Daarom zien wij geen aanleiding om te veronderstellen dat er financiële risico’s en
consequenties zijn voor een eventuele toekomstig te vormen gemeente Hoeksche Waard.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

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