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Met deze brief willen we u informeren over de wijze waarop we als Provincie de komende periode
invulling willen geven aan onze rol bij de verdere uitwerking van het participatieplan van het
Windpark Spui. Aanleiding is uw brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, die in de
commissievergadering Bereikbaarheid en Energie van 27 november 2019 is besproken. De brief
van de CPG aan Cees Advocaten van 13 maart 2017 was hier als bijlage aan toegevoegd. Uw
belangrijkste zorgen gaan uit naar de overlast die omwonenden van het windpark ervaren en de
vertraging in de uitwerking van het participatieplan, met de burenregeling als belangrijk onderdeel
hiervan.
Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

De Provincie Zuid-Holland is bevoegd gezag voor het windpark. Dat houdt in dat zij de
omgevingsvergunning heeft verleend en verantwoordelijk is voor de handhaving en toezicht op
het naleven van die vergunning tijdens de exploitatie. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
(OZHZ) voert deze taken uit namens de Provincie. Een belangrijk punt daarbij is de
geluidsmetingen die de OZHZ uitvoert om te kunnen bepalen of de exploitatie van het windpark
binnen de kaders van de vergunning blijft. Geluid in relatie tot windturbines is een actueel
onderwerp en de Provincie volgt de ontwikkelingen hierover op de voet. De Provincie is verder
nog betrokken bij het invulling geven aan de enveloppen gebiedsfonds en de inrichting van
ruimtelijke landschappelijke maatregelen uit het participatieplan.

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Klein Piershil BV
Als bevoegd gezag is de Provincie Zuid-Holland partij in de anterieure overeenkomst met de
exploitant van het windpark, Klein Piershil BV. In de anterieure overeenkomst is afgesproken dat
de exploitant de omgeving betrekt bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark.
De wijze waarop zij dit doet, is vastgelegd in het participatieplan. De exploitant voert dit
participatieplan uit en is daarmee voor de omgeving het eerste aanspreekpunt als het gaat om de
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uitwerking van de verschillende onderdelen van het participatieplan. Uiteraard is Klein Piershil BV
het eerste aanspreekpunt voor de overlast die wordt ervaren. Als ondertekenaar van de
anterieure overeenkomst voelt de Provincie zich verantwoordelijk dat het proces tussen exploitant
en belanghebbenden om tot uitwerking van de afspraken te komen zo goed mogelijk verloopt.
In gesprek blijven
Door een lange procedure bij de Raad van State, de bouw van het windpark en de wisseling in
eigendom van Klein Piershil BV heeft het lang geduurd voordat de exploitant en de Provincie
weer met de omwonenden in gesprek zijn gegaan over de toepassing van het participatieplan en
de omgang met ervaren overlast. Terugkijkend op de afgelopen periode heeft dit tot
onduidelijkheid en ruis geleid in een cruciale periode van het windpark, namelijk de start van de
exploitatie.
Op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard heeft er op 28 november jl. weer een eerste
gesprek plaatsgevonden, waarin de CPG een oproep hebben gedaan aan Klein Piershil BV en de
Provincie om prioriteit te geven aan de aanpak van de overlast. Het gaat dan om het zo snel als
mogelijk afhandelen van de burenregeling en duidelijkheid over welke maatregelen Klein Piershil
BV gaat nemen en op welke termijn. In het gesprek heeft u uw zorgen met ons gedeeld dat u
bang bent dat de omvang van het budget onvoldoende is voor de maatregelen die nodig zijn om
de overlast te verminderen. De exploitant is sinds begin oktober 2019 bezig met het concreet
invullen van de burenregeling. Het gaat hier om de afspraken tussen individuele bewoners en
Klein Piershil BV waar de provincie geen betrokkenheid bij heeft.
CPG
Voor de uitwerking van de andere onderdelen van het participatieplan is de CPG namens de
direct omwonenden in het verleden een belangrijke gesprekspartner geweest. En dat is ze wat de
provincie betreft ook voor de toekomst. De gemeente gaat bij de dorpsverenigingen van de
omliggende kernen na bij welke onderdelen van het participatieplan zij betrokken willen worden
en welke rol de CPG daarbij kan vervullen. In januari 2020 spreken Klein Piershil BV, de
Provincie, de gemeente en de CPG elkaar weer hierover en over de onderwerpen die in het
verleden nog niet tot een afspraak hebben geleid. Ook de aanpak van de overlast is dan
onderwerp van gesprek.
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Tot slot wijzen wij u erop dat de Provincie nog middelen beschikbaar heeft voor
procesbegeleiding. Wij zijn bereid deze in te zetten om u te ondersteunen in uw rol als
vertegenwoordiger van omwonenden van het windpark.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

Afschrift aan:

- Klein Piershil BV
- Gemeente Hoeksche Waard
- Provinciale Staten
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