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Eind maart heeft u Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten een brief gestuurd

over de windlocatie N57 Entree Zuid. De Commissie Ruimte en Leefomgeving heeft in haar
vergadering van 16 mei jl. uw brief met onderwerp 'Zorgen om locatie F 'ter afhandeling aan het

college van Gedeputeerde Staten gestuurd. Met deze brief reageren wij op beide brieven.

Geluidsmctingen
ln uw brief aan het college van Gedeputeerde Staten refereert u aan metingen die door de DCMR

zijn verricht naar de geluidsbelasting van de turbines van het windpark XL Wind nabij Geervliet en
Heenvliet. U verzoekt ons om het verschil tussen geluidsberekeningen die vooraf worden
gemaakt en in praktijk worden gemeten te bespreken. Daarnaast vraagt u om ondersteuning van
burgers bij klachten over geluidsoverlast.

De provincie realiseert zich dat windturbines impact hebben op de leefomgeving. Daarom is een

initiatiefnemer verplicht de omgevingseffecten in beeld te brengen. Deze effecten worden getoetst

aan de wettelijke normen en op basis daarvan verleent het bevoegd gezag al dan niet een

vergunning. Een nauwkeurige berekening van de geluidsbelasting kan pas gemaakt worden als

de uiteindelijke invulling van een beoogde locatie bekend is, rekening houdend met lokale

omstandigheden, het aantal en type te plaatsen turbines en de exacte locatie van de turbines.

Dergelijke berekeningen op projectniveau zijn niet te vergelijken met de indicatieve berekeningen

voor geluid, die zijn gebruikt in de planMER voor de partiële herziening van de VRM voor
windenergie, waarbij is uitgegaan van de effecten van een referentieturbine. Deze berekeningen

zijn bedoeld om onderzoekslocaties onderling met elkaar te vergelijken op geschiktheid voor
windenergie.
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lnzicht over de mogelijke impact van geluid van een of meerdere turbines op de naaste omgeving

krijgt men pas als de exacte plaatsing van de turbine(s), de keuze van het type van de

windturbine(s) en het pakket aanvullende maatregelen voor het minimaliseren van eventuele

hinder bekend is. Dit is een zaak die het bevoegd gezag sArnen met de initiátiefnemer dient op te

pakken. En dan nog wil het feit dat een windpark voldoet aan wettelijke normen niet /eþgen dat

de windturbines geen hinder kunnen veroorzaken. Het ervaren van hinder is een subjertief iets

en kan door een ieder anders worden beleefd.

Als bewoners alsnog overlast ervaren, kunnen zijzich richten tot de DCMR Milieudienst

Rijnmond. De milieudienst doet naar aanleiding van concrete meldingen onderzoek naar de

overlast. Hoe zij dat doen, leggen zij uit in een infographic op hun website (zie nieuwbericht van

13 februari 2018: https://www.dcmr.nl/nieuwsberichten/2018/02lzo-werken-we-aan-uw-meldínq-

over-windmolens.html).

Ondersteuning burgers ,, ;

Verder vraagt u in uw brief om ondersteuning van burgers bij klachten over geluidsoverlast voor

het organiseren van contra-expertise ten aanzien van onderzoeken van de DCMR. De provincie

stelt geen middelen beschikbaar voor het uitvoeren van een contra-expertise. Als de Stichting

hier behoefte aan heeft dan zal z¡ zetl de middelen hiervoor moeten regelen. Het is wel mogelijk

om in de realisatiefase afspraken te maken waarmee een deel van de opbrengst van de

windturbines gebruikt wordt om het gebied te versterken . OÍ deze middelen, al dan niet via een

fonds, worden ingezet voor verbeteren van de recreatieve voorzieningen, versterking van de

agrarische structuur, het landschap, of compensatie of ondersteuning van direct omwonenden, is

aan de deelnemende partijen.

Uw zorgen om locatie F

Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van uw zorgen rondom locatie F

N57 Entree Zuid. Wij begnjpen uw zorgen, maar delen deze niet. Al in 2016 heeft de gemeente

Hellevoetsluis samen met de andere gemeenten op Voorne Putten een aanbod gedaan voor

locaties voor windenergie. De locatie N57 Entree Zuid maakte daar toen al onderdeel vanuit. Net

als andere gemeenten had Hellevoetsluis in een vroegtijdig stadium zelf extra onderzoek kunnen

doen naar alternatieve locaties en u als bewoners hierbij kunnen consulteren. Achteraf heeft de

gemeente alsnog een half jaar extra de tijd gehad om alternatieve locaties te onderzoeken en hier

met u over in gesprek te gaan.

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

december jl. hebben Provinciale Staten motie 775 aangenomen over de windlocatie N57 Entree

Zuid in de gemeente Hellevoetsluis. Aanleiding voor de motie is uitstel van besluitvorming over

windlocatie N57 Entree Zuid. Het college van B&W van Hellevoetsluis had aanvankelijk locatie

N57 Entree Zuid aangeboden voor de realisatie van windenergie, maar vindt deze locatie bij

nader inzien ongewenst. Hiermee zou een locatie komen te vervallen waar 6 MW aan

windenergie gerealiseerd kan worden. Met motie 775 willen Provinciale Staten dat de gemeente
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Hellevoetsluis zich maximaal inzet om alsnog invulling te kunnen geven aan de gemaakte

afspraken uit het 'Convenant Realisatie Windenergie stadsregio Rotterdam' uil2012.Ter
uitvoering van de motie van Provinciale Staten, waarin gesproken wordt over een datum vóór de

zomer, heeft gedeputeerde Bom-Lemstra de gemeente de maximale tijd gegeven om de
provincie haar standpunt over de invulling van de windenergieopgave mee te delen. Gezien het

belang van de opgave om in 2020 14Vo van onze energie duurzaam op te wekken, is verder

uitstel van besluitvorming niet wenselijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzÍtter

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondent¡e altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief

hebben opgenomen.
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