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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757843494 

DOS-2014-0006861

Onderwerp

Afspraken Windpark Spui

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken ten aanzien van

Windpark Spui en de afspraken die de provincie heeft gemaakt met de exploitant om de

overlast van het windpark te verminderen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken ten aanzien van Windpark

Spui en de afspraken die de provincie heeft gemaakt met de exploitant om de overlast van

het windpark te verminderen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief aan PS - Afspraken Windpark Spui

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020 17 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

In de commissievergadering van 28 oktober jl. heeft Statenlid Nelisse het verzoek gedaan om de

brief van de gemeenteraad Hoeksche Waard te agenderen als bespreekpunt in de commissie van

25 november en daarbij tevens de antwoorden op Statenvragen te betrekken. Als motivatie geeft

zij aan dat de klachten bij windpark Spui reeds 1,5 jaar bestaan en blijven doorgaan. Oplossingen

om overlast te beperken worden niet uitgevoerd. Graag wil zij daarom met de gedeputeerde het

gesprek voeren hoe we 1) deze problemen kunnen (laten) oplossen en 2) hoe we met het oog op

toekomstige bouw van windmolenparken, vergelijkbare problematiek kunnen voorkomen (dus

leren van verleden). De commissie heeft ingestemd met dit agenderingsverzoek.

De provincie voert regelmatig overleg met de exploitant over de voortgang van het

Participatieplan. De nadruk ligt daarbij met name op één onderdeel van het Participatieplan,

namelijk de Burenregeling. De Burenregeling is bedoeld voor eenvoudige aanpassingen aan

woningen in de directe omgeving van het windpark (buiten de bebouwde kom) om overlast tegen

te gaan. Onder druk van de provincie heeft de exploitant in maart dit jaar 50.000 euro extra

vrijgemaakt voor aanpassingen aan woningen in Nieuw-Beijerland en Piershil. De exploitant

ontvangt namelijk van deze bewoners ook klachten van geluidsoverlast. Woningen binnen de

bebouwde kom vallen niet onder de Burenregeling. Met deze extra bijdrage blijft het budget voor

de Burenregeling overeind en kan die worden ingezet voor de mensen waarvoor het bedoeld is,

namelijk de direct omwonenden van het windpark. Deze aanpak doet recht aan de afspraken die

met de provincie zijn gemaakt.

Sinds juni van dit jaar werkt de exploitant aan de uitvoering van de Burenregeling. Dit gaat niet in

een tempo dat gewenst is. Omdat de focus tot nu toe vooral lag op de uitwerking en uitvoering

van de Burenregeling en de extra inzet, zijn de uitwerking van andere onderdelen blijven liggen.

Die andere onderdelen zijn: Gebiedsfonds Windpark Spui en Inrichtingsbudget voor ruimtelijke

maatregelen. De provincie heeft nadere afspraken gemaakt met de exploitant. Deze zijn in de

brief aan PS weergegeven.

In het gesprek met de Staten zal er ook aandacht zijn voor de lessen die getrokken kunnen

worden uit de ervaringen met Windpark Spui. Met de gemeente Hoeksche Waard verkennen we

de mogelijkheden om het proces te evalueren en lessen te trekken voor de toekomst, voor zo ver

die nu al niet ingebracht worden in lopende trajecten.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

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

het windpark. Diverse metingen 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
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beperken. We kunnen dus alleen op basis van een moreel appel op de exploitant en als partij in

de anterieure overeenkomst de overlast aanpakken. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2016 heeft Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Windpark Spui

vastgesteld en de omgevingsvergunning afgegeven. In 2018 heeft de Raad van State groen licht

gegeven voor de bouw en exploitatie van het windpark. Sinds juni 2019 is het windpark in bedrijf.

Samen met het vaststellen van het PIP, heeft de Provincie een anterieure overeenkomst met de

exploitant, Klein Piershil BV. Het Participatieplan is onderdeel van deze overeenkomst.

 

3 Proces

 

Zowel vanuit de politiek (gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer) en in de media is er

veel aandacht voor het windpark Spui. De afspraken met de exploitant die we nu gemaakt

hebben, zijn er op gericht om binnen nu en een half jaar het participatieplan grotendeels

uitgevoerd te hebben. Hierdoor zal de overlast verminderen.

 

4 Participatie

 

Ten tijde van het inpassingsplan Windpark Spui beschikte de provincie nog niet over een

Participatienotitie. De collega’s die zich bezig houden met participatie in zowel de energietransitie

als provincie breed, worden betrokken bij de evaluatie, zodat lessen direct meegenomen kunnen

worden in lopende participatietrajecten.

 

5 Communicatiestrategie

 

De brief aan PS wordt na de GS-vergadering openbaar. De exploitant is hiervan op de hoogte.

Samen met de Statenvragen en de raadsinformatiebrief van de gemeente Hoeksche Waard

beschikken de Statenleden over voldoende informatie om het gesprek over Windpark Spui met

elkaar en met GS te voeren. 

 


