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Geachte Statenleden, 

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom Windpark Spui en de

afspraken die GS heeft gemaakt met de exploitant om de overlast van het windpark te

verminderen. U kunt deze informatie betrekken bij de bespreking van dit onderwerp in de

Commissie Bereikbaarheid en Energie op 25 november 2020.

Stand van zaken Participatieplan

De provincie heeft in het kader van de anterieure overeenkomst met de exploitant het

participatieplan afgesproken om daarmee de omgeving bij het project te betrekken en financiële

participatie actief aan te bieden. Het gaat hierbij om een Gebiedsfonds Windpark Spui, een

Burenregeling, Planschaderegeling, Obligatieregeling, Inrichtingsbudget voor ruimtelijke

maatregelen, een Werk met werkregeling en afspraken over exploitatie/monitoring/handhaving.

Hierin zijn de participatiewensen vanuit de omgeving zoveel mogelijk gehonoreerd. Wettelijke

eisen ten aanzien van participatie zijn er niet. Het participatieplan bestaat dan ook uit

aanvullende, bovenwettelijke maatregelen. 

Recent heeft gedeputeerde Potjer u de raadsinformatiebrief gestuurd met daarin een uitgebreide

stand van zaken over de uitvoering van de onderdelen van het participatieplan (d.d. 27 oktober

2020 met kenmerk: PZH-2020-756600723). In aanvulling op die brief kan ik u melden dat er

inmiddels met 16 van de 21 adressen voor de extra inzet concrete afspraken zijn gemaakt.

Afspraken met de andere 5 adressen volgen zo snel mogelijk. De inzet vanuit de exploitant is er

op gericht om voor het einde van het jaar alle afspraken rond te hebben. Ook voor verzoeken die

niet binnen de regeling passen, toont de exploitant zich flexibel om tot een passende oplossing te

komen. De cijfers voor de Burenregeling zijn niet veranderd. Het is goed om te realiseren dat

beide regelingen nu in een fase zitten waarbij de regie op de uitvoering grotendeels bij de

bewoners zelf ligt. 

De Planschaderegeling voert de Provincie uit en is vanaf het vaststellen van het Provinciaal

Inpassingsplan (PIP) in 2016 open voor aanvragen. Inmiddels zijn er 23 aanvragen

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

PZH-2020-757843494 

DOS-2014-0006861

2/3

binnengekomen bij de Provincie, waarvan er nog 12 in procedure zitten. Tegen drie besluiten is

bezwaar en beroep aangetekend. Deze procedures lopen ook nog.

De Obligatieregeling is in augustus 2019 opengesteld. De regeling is eerst voor bewoners

rondom het windpark opgesteld. Zij hebben geen transactiekosten betaald. Daarna is de lening

voor iedereen opgesteld. De Werk met werkregeling heeft betrekking op de fase van de bouw van

het windpark en is daarom ook uitgevoerd.

Wettelijke normen

Sinds de start van exploitatie van het windpark ervaren de omwonenden veel overlast van het

windpark. Door aanpassingen in de exploitatie is in de eerste weken de overlast door

slagschaduw aangepakt. Diverse geluidsmetingen hebben aangetoond dat het windpark binnen

de normen van de vergunning blijft. Hierdoor kunnen we als provincie niet op basis van de

vergunning de overlast beperken. We kunnen dus alleen op basis van een moreel appel op de

exploitant en als partij in de anterieure overeenkomst de overlast aanpakken.

Afspraken

Over de overige onderdelen van het participatieplan heeft de Provincie met de exploitant de

volgende afspraken gemaakt:

 Op dit moment zijn met de meeste bewoners die zich hebben gemeld voor de Burenregeling

en de extra inzet afspraken gemaakt. De inzet is om voor het einde van het jaar ook met de

resterende bewoners die zich hebben gemeld, afspraken te maken. Of dat lukt is ook

afhankelijk van de snelheid waarmee mensen reageren op communicatie met de exploitant.

Planning van de daadwerkelijke uitvoering is een zaak tussen bewoners en aannemer. 

 In Q1-2021 ligt er een plan voor inrichtingsmaatregelen die met (vertegenwoordiging van)

bewoners van alle kernen en maatschappelijke organisaties is besproken. 

 Gebiedsfonds zal eind Q2 2021 operationeel zijn (statuten, bestuur, plan en

beoordelingskader, uitkeringsmogelijkheid, verantwoording achteraf) zodat het dan

beschikbare budget in het fonds (2 keer €21.000) in de tweede helft van 2021 besteed kan

worden aan concrete projecten.

 Klein Piershil BV (KPBV) neemt het initiatief om begin 2021 wederom over de Burenregeling

met direct omwonenden, provincie en gemeente rond de tafel te gaan. Daarna wordt met de

partijen bekeken welke frequentie en wijze van overleg nog wenselijk en nodig is.

 De exploitant heeft een dashboard ontwikkeld voor op de website. Hierop is informatie te zien

over de exploitatie van het windpark, zoals de opgewekte elektriciteit in combinatie met

windrichting en windsnelheid. Dit dashboard is nagenoeg gereed en wordt medio november

gepubliceerd op de website van het windpark.

Lessen voor de toekomst

Het beleid van de provincie is er op gericht om de inpassing van en de vergunningverlening voor

een windpark tussen 5 MW en 100 MW over te laten aan de gemeenten. Voor de meeste locaties

voor windenergie zijn het de gemeenten die samen met de initiatiefnemers met de partijen in de

omgeving aan de slag gaan met participatie. In het geval van Windpark Spui wilde destijds de

gemeente Korendijk niet meewerken aan de realisatie en heeft de provincie zelf het

inpassingsplan vastgesteld en de vergunning verleend. 
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Ervaringen zoals bij Windpark Spui hebben ertoe geleid dat bij het klimaatakkoord juist een

bottom up proces wordt gehanteerd, waarbij regio’s zelf een bod doen en stevig wordt ingezet op

participatie en lokaal eigenaarschap. De lessen en ervaringen van windpark Spui nemen wij

verder mee bij de gesprekken en afspraken over andere locaties voor windenergie in Zuid-

Holland. Samen met de gemeente Hoeksche Waard verkennen we de mogelijkheden voor een

evaluatie waarbij de nadruk ligt op het onderdeel participatie. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

  


