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Besluitnummer

PZH-2019-720075782 
DOS-2014-0006861

Onderwerp

Brief aan CPG over windpark Spui

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG) over Windpark

Spui als reactie op de brief van de CPG van 13 maart 2017 en de inspreekreactie van de

CPG in de commissie Bereikbaarheid en Energie van 27 november jl..

2. Vast te stellen brief waarmee Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeert over de

brief aan de CPG.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de CPG over windpark Spui.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1 . GS-brief aan PS over Windpark Spui

2. GS-brief aan CPG over Windpark Spui

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A Openbaar 14 januari 2020 -
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1 Toelichting voor het College

 

Sinds het voorjaar van 2019 is het windpark Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil in

exploitatie. De provincie is bevoegd gezag voor deze locatie. De exploitatie is in handen van Klein

Piershil BV. In een anterieure overeenkomst heeft de provincie afspraken gemaakt met de

exploitant over de uitwerking van het participatieplan. De werkgroep Compensatie Plan Groep

(CPG) opererend onder de Dorpsvereniging Filopopers heeft namens de omwonenden van het

windpark meegepraat over de uitwerking van de verschillende onderdelen van het

participatieplan.

 

Klein Piershil BV heeft de gesprekken van het participatieplan in maart 2017 opgeschort in

afwachting van de uitkomst van de procedure bij de Raad van State. De CPG heeft daar bezwaar

tegen gemaakt in haar brief van 13 maart 2017. Deze brief was gericht aan de vertegenwoordiger

van de exploitant, Cees Advocaten. De provincie heeft destijds een kopie van de brief ontvangen.

De CPG heeft destijds geen reactie ontvangen op haar brief.

 

Na de uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 heeft de communicatie zich vooral

gericht op de bouw van het windpark. Bewoners zijn regelmatig geïnformeerd via

bewonersbijeenkomsten over onder meer de transportroutes en verkeersmaatregelen tijdens de

aanlegfase. Overleg over het participatieplan lag in die tijd stil.

 

Begin 2019 heeft de provincie het initiatief genomen om het gesprek over maatregelen uit het

participatieplan, te weten burenregeling, opzet gebiedsfonds en landschappelijk inrichtingbudget

voor ruimtelijke maatregelen weer op te starten, in eerste instantie met de (nieuwe) gemeente

Hoeksche Waard. De dorpsverenigingen zijn vervolgens in juli jl. door de gemeente benaderd om

weer in gesprek te gaan met gemeente en provincie over de uitvoering van het participatieplan

alsmede over de klachten over geluidoverlast. Aanvankelijk zijn de eerste gesprekken gestart

tussen omwonenden en gemeente in juli 2019. 

 

Op donderdag 28 november jl. hebben voor het eerst sinds lange tijd de provincie en de

exploitant weer met omwondenden rond de tafel gezeten. Daar heeft de CPG de provincie

gevraagd om alsnog een reactie tegeven op de brief uit 13 maart 2017. Deze brief ligt nu ter

besluitvorming voor. Gezien de tijd die inmiddels verstreken is, wordt de brief vooral gebruikt om

de blik op de toekomst te richten.

 

Ondanks dat de windmolens aan de vergunde normen lijken te voldoen, ondervinden

omwonenden ernstige geluidsoverlast. Zij kijken voor het oplossen van deze klachten naar het

onderdeel ‘Burenregeling’ uit het participatieplan. Deze is echter gericht op kleine fysieke

maatregelen om schaduw, zicht en geluid te beperken. Het is de vraag of de burenregeling

voldoende mogelijkheden biedt om de klachten die de bewoners ervaren te verhelpen. Dit moet

snel duidelijk worden, omdat dit onderwerp de discussie zal blijven domineren. 
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Financieel en fiscaal kader

Er is nog budget (40431.439.004976.00135) beschikbaar voor de inhuur van ondersteuning van

de CPG om te komen tot een goede vertegenwoording van de bewoners bij de invulling van

onderdelen van het participatieplan. Met deze brief wordt nog geen opdracht gegeven voor de

daadwerkelijke inzet hiervan. 

 

Totaal bedrag excl. BTW: € 7112, - 

Ambitie: 6. Sterke Steden en Dorpen

Financiële risico’s: geen.

 

Juridisch kader

De provincie is bevoegd gezag voor het Windpark Spui en ziet daarom toe op de uitvoering van

de afspraken uit de anterieure overeenkomst. Het participatieplan maakt hier onderdeel vanuit. 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De provincie is bevoegd gezag voor het Windpark Spui. Zij heeft daarvoor een inpassingsplan

vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.

 

3 Proces

 

De communicatie met omwonenden is vanuit de exploitant en de provincie in een cruciale

fase, namelijk de start van het windpark, onvoldoende geweest. Dit heeft tot onduidelijkheid en

ruis geleid. Met het gesprek eind november 2019 is een eerste stap gezet door alle

gesprekspartners om weer met elkaar in gesprek te komen. In januari 2020 vindt er een

vervolggesprek plaats onder leiding van de gemeente Hoeksche Waard.

 

4 Participatie

 

Voor de uitwerking van de 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 Hoeksche Waard 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 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 uitwerking van de verschillende onderdelen van het

participatieplan. Als ondertekenaar van de anterieure overeenkomst ziet de Provincie erop toe dat

de exploitant dit op een afgesproken manier doet en de juiste belanghebbenden hierbij betrekt

door regelmatig met hen te overleggen hierover. 
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5 Communicatiestrategie

 

De exploitant is de partij die de informatiebehoefte van de partijen in de omgeving van het

windpark inventariseert en de communicatie hierop afstemt. De provincie ziet er op toe dat dit ook

daadwerkelijk op een juiste manier gebeurd. Bewoners kunnen de provincie hierop aanspreken.


