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Tijdens de behandeling van het voorstel voor de partiële herziening VRM windenergie op 20 

december jl. in Provinciale Staten is motie 775 (zie bijlage) aangenomen over de windlocatie N57 

Entree Zuid in uw gemeente. Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten u over de 

verwachtingen die Provinciale Staten hebben ten aanzien van uw inzet op dit dossier en het 

verdere proces.

Aanleiding motie

Aanleiding voor de motie is het amendement 583 (zie bijlage) waarin Provinciale Staten de 

besluitvorming over locatie N57 Entree Zuid uitstellen. Uw college heeft aanvankelijk locatie N57 

Entree Zuid aangeboden voor de realisatie van windenergie, maar u heeft in uw brief van 6 

december 2017 laten weten deze locatie bij nader inzien ongewenst te vinden. Hiermee zou een 

locatie komen te vervallen waar u eerder 6 MW aan windenergie wilde realiseren. Met motie 775 

willen Provinciale Staten dat uw gemeente zich maximaal inzet om alsnog invulling te kunnen 

geven aan de gemaakte afspraken uit het ‘Convenant Realisatie Windenergie stadsregio 

Rotterdam’ uit 2012.

Maximale inzet

Het is belangrijk dat er snel zicht komt op de haalbaarheid van locatie G en het aantal MW dat op 

die locatie gerealiseerd kan worden. Dit is namelijk bepalend voor de aard en omvang van de 

alternatieve locatie voor F N57 Entree Zuid. In het planMER staat locatie G op 0 MW voor 

2020, omdat aanvullend ecologisch onderzoek moet plaatsvinden. Met de kennis die wij nu 

hebben, verwachten wij dat locatie G Haringvlietdam ruimte biedt voor maximaal 9 MW. 

Windturbines hebben een onderlinge afstand nodig om elkaar niet te beïnvloeden. 

Doorgaans wordt een afstand van circa 4x de rotordiameter als vuistregel aangehouden. 

Vanwege deze onderlinge afstand zijn er binnen de begrenzing van locatie G niet meer dan 

3 windturbines mogelijk. Wij vragen u dan ook om actief en direct met de ontwikkeling van 
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locatie G Haringvlietdam aan de slag te gaan zodat de mogelijkheden binnen deze locatie op 

korte termijn duidelijk worden.

Omdat we verwachten dat niet de totale opgave van 12 MW op locatie G Haringvlietdam 

ontwikkeld kan worden, vragen we verder om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor 

N57 Entree Zuid. De locaties K Beerenplaat en L Zuidland zijn daarvoor kansrijke locaties. Zij zijn 

in het planMER behorende bij de partiële herziening VRM windenergie onderzocht en als kansrijk 

beoordeeld. Hierdoor kunnen zij op korte termijn opgenomen worden in de VRM.

Ook tegen locaties K Beerenplaat en L Zuidland is er maatschappelijk stevige weerstand, geuit in 

zienswijzen en tijdens de inloopavonden. Met het terugtrekken van locatie F N57 Entree Zuid wil 

uw college tegemoet komen aan de maatschappelijke weerstand tegen deze locatie. Wij vragen u 

dan ook om extra inzet te plegen voor de maatschappelijke acceptatie van de definitieve 

locatiekeuze, door bewoners en ondernemers in dit keuzeproces (en waar mogelijk bij de 

verdere uitwerking van de locaties) te betrekken.

Wij vragen u om ons uiterlijk 1 juli 2018 over de alternatieve locatie te informeren.

Als uw gemeente niet met een volwaardig alternatief en/of voorstel komt, zullen wij Provinciale 

Staten alsnog voorstellen om locatie N57 Entree Zuid op te nemen in de VRM.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

- Motie 775 De Haan (CDA) Besluitvorming locatie F N57 Entree Zuid.pdf

- Amendement 583 Van Dieren (SGP-CU) Uitstellen van besluitvorming  6 MW windenergie 

locatie F in de gemeente Hellevoetsluis.pdf

NB: Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze 

brief hebben opgenomen.
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