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Amsterdam, 12 januari 2021

Gedeputeerde ir. B.K. Potjer

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Geachte heer Potjer,

Naar aanleiding van ons overleg op 10 december 2020 over Windpark Spui heeft u ons gevraagd om

een recente stand van zaken te geven over onderdelen van het participatieplan van Windpark Spui.

Tevens heeft u ons gevraagd om schriftelijk in te gaan op de vraag of het mogelijk is om op vaste

tijden en/of onder bepaalde voorwaarden windturbines van het windpark stil te zetten. Deze brief

gaat in op deze vragen, beginnend met een toelichting op het participatieplan en de wijze waarop

deze tot stand is gekomen.

Toelichting Participatieplan

Het Participatieplan voor Windpark Spui is na een uitgebreid proces tot stand gekomen en geeft

vorm aan de gedragscode van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Klein-Piershil B.V.

heeft voor de totstandkoming hiervan met de provincie Zuid-Holland afgesproken om burgers en

belangengroepen uit de omgeving actief te betrekken, en om dit te faciliteren is destijds een

onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. In een aantal bewonersgroepen en een klankbordgroep

zijn omwonenden betrokken. Verder zijn de inrichtingskeuzes, financiële participatievoorstellen en

bezorgdheden vanuit de omwonenden gedeeld. De participatiewensen vanuit de omgeving zijn

daarbij zoveel mogelijk gehonoreerd.

Zoals u weet vindt de coördinatie en uitvoering van het Participatieplan plaats in samenwerking en

direct overleg tussen Klein-Piershil B.V. en de provincie Zuid-Holland, waarbij er op onderdelen

sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Zoals in het Participatieplan staat vermeld levert

Klein-Piershil B.V. voor de volgende onderdelen van dit plan financiële bijdrages:

•  Gebiedsfonds: € 21.000,- per jaar gedurende 15 jaar;

•  Burenregeling: € 50.000,- éénmalig;

•  Inrichtingsbudget: € 100.000,- (als het inrichtingsplan voldoet aan de provinciale

randvoorwaarden, draagt de provincie Zuid-Holland ook maximaal € 100.000,- bij);

•  Planschaderegeling: compensatie van alle toegewezen planschadevergoedingen.

Bij de uitvoering van de Burenregeling bleek dat de ervaren overlast groter was dan verwacht bij het

opstellen van het Participatieplan en dat het oorspronkelijke budget van de burenregeling niet

toereikend was om aan de overlast tegemoet te komen bij meer dan enkele direct-omwonenden.
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Klein-Piershil B.V. heeft daarom uit eigen middelen een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar

gesteld,  in aanvulling op de burenregeling uit het Participatieplan. Deze aanvulling noemen wij de

maatregel “Extra Inzet”. Dit is voor omwonenden van het windpark tot aan de zogenoemde 41 Lden

geluidscontour en die niet in aanmerking komen voor de burenregeling. Hiermee hebben we 116

extra omwonenden kunnen bereiken, van wie 21 zich hebben aangemeld. De informatievoorziening

hierover heeft zowel via de website van Windpark Spui plaatsgevonden als per briefpost aan alle

omwonenden die in aanmerking kwamen, desondanks heeft dus ruim 80% niet de noodzaak gezien

en/of niet de kans benut om deel te nemen aan deze “Extra Inzet”. Zowel de Burenregeling als de

“Extra Inzet” zijn bedoeld als tegemoetkoming voor fysieke maatregelen aan gebouwen van

omwonenden die bijdragen aan het matigen van ervaren ongemak gerelateerd aan het windpark,

zoals rolluiken of geluidswerende ramen.

Verder is als onderdeel van het Participatieplan aan particulieren ook de gelegenheid gegeven om

middels een obligatielening mee te delen in het financiële rendement van het windpark. Hierbij

hebben omwonenden de eerste keuze gekregen om deel te nemen. Van de in totaal 54 deelnemers

zijn er 32 omwonenden die deelnemen en die dus financieel betrokken zijn bij de resultaten van het

windpark.

Stand van zaken

De stand van zaken van onderdelen van het participatieplan van Windpark Spui is als volgt.

Klachten

In verschillende berichtgeving is de afgelopen tijd gewezen op het totale aantal klachten in verband

met het windpark, meer dan duizend in twee jaar tijd. Daarover ten eerste: Klein-Piershil B.V. neemt

deze klachten serieus en onderneemt waar mogelijk actie, zoals bij meldingen over calamiteiten of

overmatige hinder. De klachten hebben er daarnaast mede toe geleid dat in de eerste helft van 2020

de “Extra Inzet” is ingesteld, waarmee we meer omwonenden met overlast tegemoet kunnen

komen.

Desondanks geeft alléén het totale aantal klachten in twee jaar een onvolledig beeld, daarom is

enige aanvulling op zijn plaats. Hiervoor baseren wij ons op het meest recente overzicht die wij

hebben ontvangen van meldingen die zijn binnengekomen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot

en met 15 december 2020. 90% van de meldingen komt in totaal van een groep van 28 indieners, die

soms per persoon meer dan 100 keer een melding hebben gedaan. 50% van de klachten is afkomstig

van 5 indieners.

Verder is er een afname in het aantal klachten: in 2020 zijn er 54% minder meldingen gedaan dan in

2019. Hierbij ontbreken nog de laatste twee weken van 2020, maar daar staat tegenover dat in 2019

de meldingen zijn gestart in april waardoor in dat jaar de meldingen over 9 maanden hebben

plaatsgevonden, waardoor de afname relatief nog groter is dan het genoemde percentage. In de

laatste 6 maanden hebben in totaal 29 omwonenden een klacht ingediend. Hiervan hebben 9 zich

ook aangemeld voor de “Extra Inzet”, en het is onze verwachting dat we met de uitvoering van de
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bijbehorende maatregelen in de eerste maanden van 2021 deze 9 omwonenden tegemoet kunnen

komen.

Burenregeling

2 van de 6 omwonenden die in aanmerking kunnen komen voor de Burenregeling nemen hier aan

deel. Voor het realiseren van maatregelen bij deze 2 omwonenden is er overeenstemming bereikt en

is een bedrag gereserveerd van omstreeks € 18.000,-. De uitvoering vindt naar verwachting in de

komende maanden plaats, afhankelijk van de mogelijkheden bij de betreffende uitvoerders en

omwonenden zelf. Het resterende budget blijft beschikbaar en gereserveerd tot 1 juli 2024, waarna

het wordt toegevoegd aan het Gebiedsfonds.

Extra Inzet

Voor de uit eigen middelen opgezette ”Extra Inzet” hebben in totaal 21 omwonenden zich

aangemeld. Het merendeel van de werkzaamheden is in gang, en enkele zijn reeds afgerond waarbij

we bericht hebben ontvangen dat de bewoners er zeer tevreden over zijn. Verder geldt:

•  Bij 7 woningen worden rolluiken aangebracht door een lokale ondernemer die hierover

direct contact heeft met de betreffende bewoners. Naar verwachting is de installatie

afgerond in februari 2021 en facturatie is direct aan Klein-Piershil B.V.

•  12 bewoners voeren onder eigen regie maatregelen uit en Klein-Piershil B.V. zorgt waar

mogelijk voor betaling aan de uitvoerder. Afgesproken is dat de werkzaamheden binnen 12

maanden zullen worden uitgevoerd.

•  Bij 1 bewoner is er nog geen inmeting van maatregelen mogelijk geweest door afzegging en

uitstel door de inmetende partij, maar afgesproken is dit in overleg spoedig in te plannen.

•  1 bewoner twijfelt nog over welke maatregel in te zetten. Wij wachten op vervolg.

Deelnemers hebben de keuze gekregen om de maatregelen onder eigen regie uit te voeren, de

werkzaamheden met ons af te stemmen of het grotendeels door ons te laten regelen. Waar

afgesproken betalen wij onze bijdrage rechtstreeks aan de uitvoerder. De omwonenden hoeven het

bedrag dan niet zelf voor te schieten. Er zijn daarnaast situaties mogelijk waarbij het handiger is dat

iemand het bedrag eerst zelf betaalt en dan van ons terugkrijgt, bijvoorbeeld wanneer de totale

kosten hoger zijn dan onze bijdrage en wanneer het moeilijk is om de rekening te splitsen. Dit wordt

in overleg vastgesteld.

Gebiedsfonds

Het gebiedsfonds wordt besteed aan projecten in de omgeving van het windpark gericht op

verbetering van de collectieve fysieke leefbaarheid, de natuur, het landschap en de

omgevingskwaliteit, of die energiebesparing opleveren. Hiervoor wordt de komende 15 jaar elk jaar

een bedrag van € 21.000,-  beschikbaar gesteld. Voor het beheer van het fonds en de toewijzing aan

projecten wordt een stichting opgericht. In het bestuur van deze stichting zal een afvaardiging van de

lokale gemeenschap zitten. Voor de inrichting van de statuten van de stichting hebben wij de

provincie, relevante gemeenten, en dorpsvereniging en belangengroepering betrokken en gevraagd

om input. Naast het afronden van de statuten, zullen wij ons ook richten op andere relevante

fondsdocumentatie. Parallel aan dit traject start binnenkort de zoektocht naar leden voor het

bestuur en de raad van toezicht van de stichting.
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Inrichtingsbudget

Het inrichtingsbudget is beschikbaar voor duurzame initiatieven in de buitenruimte, waarbij het gaat

om het toevoegen en/of versterken van kenmerkende landschapselementen om de ruimtelijke

kwaliteit te verbeteren, de aanleg van extra oppervlaktewater in verband met de Waterwet en de

verbetering van waterkwaliteit, natuurwaarden en recreatieve aspecten. Hiervoor kunnen door

verschillende partijen initiatieven worden ingediend. Op dit moment loopt er een proces waarbij

ruimte wordt geboden aan natuur en landschapsorganisaties Hoekschewaards Landschap (HWL) en

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW), Compensatie Plan Groep (CPG) en Dorpsvereniging

Piershil om in overleg de beoordelingscriteria voor het inrichtingsbudget vast te stellen. Zodra dit

proces voldoende is voltooid, zal er via onze site gecommuniceerd worden over het (proces van)

indienen van initiatieven.

Communicatie

Gezien de vele ontwikkelingen houden wij  de omgeving en andere geïnteresseerden voorlopig

maandelijks op de hoogte door middel van de publicatie van een nieuwsbrief op onze website

www.windparkspui.nl. Eind december 2020 is de meest recente nieuwsbrief gepubliceerd.

Vooruitblik

Een vooruitblik op de komende periode in relatie tot het Participatieplan is in overzicht als volgt:

•  De maatregelen van de Burenregeling en de “Extra Inzet” onder onze regie verwachten wij in

de eerste maanden van 2021 af te ronden.

•  Eind januari is een overleg gepland tussen relevante partijen om meerdere delen van het

Participatieplan te bespreken, dit vindt plaats met vertegenwoordigers van CPG en

dorpsverenigingen, provincie, gemeenten, en Klein-Piershil B.V.

•  Het proces omtrent het inrichtingsbudget loopt en de eerste maanden van 2021 vinden

verdere overleggen plaats met de partijen zoals genoemd onder “Inrichtingsbudget”.

•  Begin 2021 verwachten wij dat de statuten voor de stichting van het gebiedsfonds zijn

afgerond en dat de zoektocht naar leden voor het bestuur en de raad van toezicht op gang is

gebracht.

Stilzetten windturbines niet mogelijk

U heeft ons gevraagd of het mogelijk is om op vaste tijden en/of onder bepaalde voorwaarden

windturbines van het windpark stil te zetten. Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg van deze

tekst naar dit concept verwezen als het “aanvullend stilzetten” van windturbines.

Wij stellen voorop dat Windpark Spui voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, en

vergunningseisen. Om die reden is er geen wettelijke verplichting om de windturbines aanvullend stil

te zetten.

Goed om te vermelden is dat in de huidige situatie de windturbines al regelmatig worden stilgezet in

verband met slagschaduw, dit om te voorkomen dat de juridische normen daaromtrent

overschreden worden. Verder zijn als onderdeel van de vergunningsaanvraag van het windpark in de

milieueffectrapportage (m.e.r.) aspecten zoals geluidsproductie en slagschaduw uitgebreid

http://www.windparkspui.nl/


 

5

Eurus Energy Europe B.V.
UN Studio, 10e verdieping

Parnassusweg 821B,

1082 LZ, Amsterdam

onderzocht om aan te kunnen tonen dat het windpark aan de normen voldoet. In aanvulling hierop

heeft Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor en na ingebruikname van het windpark meerdere

geluidsmetingen en -onderzoeken uitgevoerd, ook met als conclusie dat Windpark Spui voldoet aan

de gestelde voorschriften, waarbij de omgevingsdienst jaarlijks controleert of per jaar ook aan de

voorschriften is voldaan.

Het aanvullend stilzetten van de windturbines heeft financieel een directe en negatieve impact op

het windpark, omdat er minder energie geproduceerd zal kunnen worden. Bovendien is Windpark

Spui voor het merendeel gefinancierd door externe financiers, waaronder obligatiehouders zoals

omwonenden, op basis van een vooraf ingeschat productieniveau. Onderdeel van de afspraken met

deze externe financiers zijn afspraken over rendementen, gekoppeld aan de productie van windpark.

Door het aanvullend stilzetten van windturbines zonder wettelijke grondslag wordt de productie van

het windpark zodanig verlaagd dat Windpark Spui haar afspraken richting deze externe financiers

niet langer kan nakomen.

Daarnaast zijn er meerjarige doelstellingen afgesproken met de energieafnemer over de hoeveelheid

duurzame energie die Windpark Spui moet leveren. De energieafnemer is op haar beurt

(langlopende) verplichtingen aangegaan met derden over de te leveren energie. De afnemer gaat

daarbij uit van een bepaalde beschikbare productiecapaciteit van duurzame energie afkomstig van

Windpark Spui. Hierbij is sprake van een balans tussen de inkoop en verkoop van energie in

combinatie met een langetermijnplanning op het gebied van energievoorziening en capaciteit. Het

aanvullend stilzetten van windturbines draagt het risico dat de bovengenoemde doelstellingen niet

langer gehaald kunnen worden, wat voor ons contractschending en schade voor onze

betrouwbaarheid in de markt tot gevolg kan hebben.

Verder zijn er met diverse partijen contracten gesloten (bijvoorbeeld voor het onderhoud van de

turbines) die gebaseerd zijn op de energieproductie. Het buiten deze contracten om aanvullend

stilzetten van windturbines maakt inbreuk op deze contracten en zal tot consequentie hebben dat

deze partijen de kosten per kilowattuur (kWh) duurder zullen maken. Daarnaast zullen ook andere

vaste lasten bij het aanvullend stilzetten van windturbines gelijk blijven, met als gevolg dat de kosten

per kilowattuur duurder zullen worden.

Tenslotte is als harde voorwaarde voor de financiering van het windpark afgesproken dat alle

bovengenoemde contracten, inclusief die met de externe financiers zelf, langlopend zijn (10-20 jaar)

en daarin is opgenomen dat deze niet kunnen worden gewijzigd of beëindigd.

Met vriendelijke groet,

                

Namens Klein-Piershil B.V.


