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Onderwerp

Stand van zaken windpark Spui

Geachte Statenleden,

In de commissie Bereikbaarheid en Energie van 25 november jl. en de brief van 7 december
2020 (Beantwoording vragen Commissie Bereikbaarheid en Energie 25 november 2020 met
kenmerk PZH-2020-760468435) heeft gedeputeerde Potjer toegezegd u op de hoogte te houden
van de voortgang van de afspraken die met de exploitant van windpark Spui zijn gemaakt. Met
deze brief informeren wij u hierover.

Stand van zaken Burenregeling, extra inzet en overige onderdelen Participatieplan
Zoals eerder bericht nemen 2 van de 6 omwonenden die in aanmerking kunnen komen voor de
Burenregeling, ook daadwerkelijk hieraan deel. Daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is
afhankelijk van de mogelijkheden bij de omwonenden zelf en de betreffende uitvoerders. Het
resterende budget blijft beschikbaar en gereserveerd tot 1 juli 2024. De overige bewoners die in
aanmerking komen voor de Burenregeling, worden door de exploitant van het windpark Spui
hierover geïnformeerd. Als er geld overblijft uit de Burenregeling, dan wordt dit na 1 juli 2024
toegevoegd aan het budget van het Gebiedsfonds.

De ‘Extra inzet’ maakt geen onderdeel uit van het Participatieplan, maar voert het windpark
aanvullend op de Burenregeling uit. Hiervoor hebben in totaal 21 omwonenden zich aangemeld.
Het merendeel van de werkzaamheden is in gang gezet. De werkzaamheden bij enkele
omwonenden zijn reeds afgerond, waarbij het windpark bericht hebben ontvangen dat de
bewoners er tevreden over zijn.

Voor het gebiedsfonds zijn de statuten voor de oprichting van een stichting in concept gereed en
wil de exploitant binnenkort op zoek naar bestuursleden voor de stichting. Voor de
inrichtingsmaatregelen is de exploitant samen met de provincie het gesprek gestart met natuuren landschapsorganisaties Hoekschewaards Landschap (HWL) en Coöperatie Collectief
Hoeksche Waard (CCHW), Compensatie Plan Groep (CPG) en Dorpsvereniging Piershil om de
beoordelingscriteria voor het inrichtingsbudget op te zetten en vast te stellen.
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In bijgevoegde brief van Eurus Energy Europe BV (EEE; moederbedrijf van de exploitant van
windpark Spui, Klein Piershil BV) leggen zij onder andere uit hoe de uitvoering van de
maatregelen geregeld is en welke afspraken zij met omwonenden hebben gemaakt. Hierin kunt u
ook meer lezen over de stand van zaken van de Burenregeling, de Extra inzet en de uitvoering
van de overige onderdelen van het participatieplan.

Zoals al eerder gezegd, vinden Gedeputeerde Staten dat de uitvoering van de maatregelen te
laat is gestart. Dit kunnen we helaas niet terugdraaien. We constateren dat de exploitant sinds
enkele maanden door druk van de provincie en de gemeente meer inzet pleegt op de uitvoering
van het participatieplan. We zullen erop toezien dat de uitvoering tempo blijft houden.

Gesprek directie Klein Piershil BV
Op 10 december heeft gedeputeerde Potjer gesproken met de directie van Eurus Energy Europe
BV (EEE). Belangrijkste onderwerp van het gesprek was de mogelijkheden tot het aanpassen van
het draairegime van het windpark met als doel de geluidsoverlast voor omwonenden te
verminderen. EEE gaf aan dat deze mogelijkheden er niet zijn vanwege contracten over
bijvoorbeeld het leveren van een vooraf afgesproken energieproductie en rendement op
investeringen, zoals het Obligatiefonds. EEE heeft dit nader toegelicht in bijgaande brief.
Gedeputeerde Staten betreuren het dat de afspraken die EEE heeft met derden zo strak zijn dat
er geen ruimte is om het draairegime aan te passen en daarmee de overlast voor de
omwonenden te verminderen. Samen met omwonenden en EEE blijven we zoeken naar
oplossingen om de overlast te verminderen.

In het gesprek heeft de gedeputeerde er verder op aangedrongen dat het windpark tempo houdt
in het verder uitvoeren van de resterende onderdelen van het participatieplan en hierover
proactief communiceert met de omgeving. Dit heeft geleid tot een nieuwsbrief die ter informatie is
bijgevoegd.

Geluidsemissies over 2020
Windpark Spui heeft het geluidemissieonderzoek afgerond en dus zijn de kalenderjaargegevens
van 2020 bekend. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) heeft de gegevens
gecontroleerd en beoordeeld. De conclusie is dat het windpark over deze periode onder de
wettelijk vastgestelde waarde is gebleven.
Geluidhinder wordt berekend met jaargemiddelden waarden. OZHZ beoordeelt het geluid van de
windturbines in de Hoeksche Waard op meerdere momenten. Zo kunnen jaargemiddelden
duidelijk maken of aan de wet wordt voldaan.

Participatie en hinder
In de vergadering van provinciale Staten van 16 december hebben enkele Statenleden vragen
gesteld over windenergie. Eén van de vragen ging over de relatie tussen de betrokkenheid van
omwonenden bij de totstandkoming van een windpark en de ervaren hinder als het windpark
eenmaal in bedrijf is. Uit een literatuurstudie van het RIVM blijkt dat omwonenden van een
windpark minder hinder ervaren van de windturbines als ze betrokken werden bij de plaatsing
ervan en mee kunnen praten over de balans tussen kosten en baten. Gedeputeerde Potjer heeft
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in de vergadering toegezegd de studie over de relatie van participatie bij de plaatsing van
windturbines en de ervaren overlast met u te delen. Deze studie is bij deze brief bijgevoegd.

Omissie beantwoording Statenvragen 3710 - Proces o.a. rondom Windpark Spui
De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft een omissie ontdekt in de beantwoording van de
Statenvragen over Proces o.a. Windpark Spui die u vorige week van ons heeft ontvangen. Door
een menselijke fout is er iets misgegaan bij de telling van de overlastmelders. Sinds april 2019
zijn van 80 adressen overlast meldingen ontvangen. Het aantal meldingen was wel correct
vermeld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Brief Klein-Piershil B.V. aan provincie Zuid-Holland.pdf
- Nieuwsbrief Windpark Spui - dec 2020.pdf
- RIVM-2020-0150- Health effects related to wind turbine sound - an update.pdf
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