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5 BlA

Amendement

Titel amendement Uitstellen van besluitvorming van'de 6MW windenergie van locatie

windenergie F in de gemeente Hellevoetsluis

Datum PS 20 december 2017

Voordrachtnr. 7054

Ondenrerp Vaststelling partiële herziening Visie Ruimte en Mobiliteit Windenergie

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 20 december 2017 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluiten als volgt te wijzigen:

l. Aan beslispunt 1 wordt toegevoegd: met dien verstande dat locatie F in de gemeente

Hellevoetsluis wordt niet meegenomen;

ll. Aan beslispunt 2 wordt toegevoegd: met dien verstande dat locatie F in de gemeente

Hellevoetsluis wordt niet meegenomen;

lll. Aan beslispunt 3 wordt toegevoegd: met dien verstande dat locatie F in de gemeente

Hellevoetsluis wordt niet meegenomen;

lV. lngevoegd wordt een nieuw beslispunt 4: Gedeputeerde Staten op te dragen met de

gemeente Hellevoetsluis een overeenkomst te sluiten tot realisatie van 6MW-extra

windenergie;

V. Beslispunt 4 wordt vernummerd tot 5.

Toelichting

De indieners van het amendement vinden locatie F in de Gemeente Hellevoetsluis ongewenst omdat:

. de locatie midden op het eiland gelegen is en niet aan water en niet aan grote infrastructurele

werken;

. de vele aanwezige vakantiewoningen rond deze locatie gedurende een groot deelvan het jaar

langdurig worden bewoond, waardoor deze dus gelijkwaardig aan andere woningen moeten

worden beoordeeld.

De gemeente Hellevoetsluis heeft aanvankelijk de locatie F aangeboden voor de realisatie van 2x3

MW windenergie. De gemeente is naderhand tot de conclusie gekomen dat dit aanbod niet zo

verstandig is geweest. Na veel onduidelijke communicatie is men uiteindelijk met het aanbod gekomen
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de totaal gewenste hoeveelheid van 6MW te willen realiseren extra op locatie G aan de zuidkant van

de Haringvlietdam. Of op een verkleinde locatie F.

Dit amendement beoogt de locatie F niet op te nemen om ruimte te geven aan een nader integraal

onderzoek waar de 6MW extra het beste geplaats kan worden.

Door vervolgens het uitstellen van besluitvorming waar de plaatsing van deze 6 MW het beste kan

geschieden is er voor het vervolg geen nieuwe procedure nodig en wordt GS de tijd geboden om naar

alternatieven te zoeken.
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