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Besluitvorming Locatie F N57 Entree Zuid

Datum PS

20 december 2017

Voordrachtnr

7054

Onderwerp

Partiele wijziging VRM Windenergie

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
onderwerp:

Gonstaterende dat:
De gemeente Hellevoetsluis aanvankelijk de locatie F heeft aangeboden voor de realisatie van

-

windenergie;
de gemeente Hellevoetsluis de locatie F als ongewenst heeft betiteld.

-

Overwegende dat
Provinciale Staten door middel van een amendement hebben besloten om de besluitvorming
rond locatie F uit te stellen;
Provinciale Staten maximale inzet venvacht van de gemeente Hellevoetsluis om, mogelijk in
samenspraak met de regio, alsnog invulling te kunnen geven aan de gemaakte afspraken;
Alleen locaties die nu onderzocht zijn in het planMER en positief zijn beoordeeld, op korte

termijn in de VRM kunnen worden opgenomen als alternatieve locatie voor locatie F N57 Entree
Zuid. De locaties K Beerenplaat en L Zuidland zijn daarmee kansrijke locaties aangezien deze
locaties liggen op het grondgebied van Nissewaard respectievelijk Nissewaard en Hellevoetsluis
(per l januari20lB);
Met het amendement om besluitvorming over F uit te stellen, wil PS onder andere tegemoet
komen aan de maatschappelijke weerstand tegen locatie F.

Verzoeken het college

1.

Met een voorstel te komen om een datum voor de zomer van 2018 te kíezen als moment waarop
de gemeente Hellevoetsluis met een alternatieve locatie voor locatie F N57 Entree Zuid moet
komen;

2. Als Hellevoetsluis niet alsnog met een volwaardig alternatief en/of voorstel komt, de locatie F

3.

alsnog in de VRM op te nemen als potentiele zoeklocatie.
De gemeente Hellevoetsluis op te roepen niet alleen met de locatiekeuze aan de slag te gaan,
maar zich in te zetten en direct actief door te pakken op de maximale ontwikkeling op locatie G
Haringvlietdam;

en gaan over tot de
1
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3

4

dag!

M.A.C. de Haan (CDA)
J.N. Bade (D66)
F.J. Hoogendam ( SP
M.W. Ludema (WD)
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