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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764669283 DOS-2014-

0006861

Onderwerp

Stand van zaken windpark Spui

Advies

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

windpark Spui, waaronder uitvoering van het participatieplan en terugkoppeling van het

gesprek met de exploitant over het verminderen van de geluidsoverlast van het windpark.

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

Spui, waaronder uitvoering van het participatieplan en terugkoppeling van het gesprek met

de exploitant over het verminderen van de geluidsoverlast van het windpark.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten
het aantal adressen waar klachten vandaan zijn gekomen aan te passen.

Bijlagen

1. GS-brief aan PS – Stand van zaken windpark Spui

2. Brief Klein-Piershil B.V. aan provincie Zuid-Holland

3. Nieuwsbrief Windpak Spui - dec 2020

4. RIVM-2020-0150- Health effects related to wind turbine sound - an update

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 februari 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

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 Provinciale Staten op de hoogte te

houden van de voortgang van de afspraken die hij met de exploitant van windpark Spui heeft

gemaakt over de uitvoering van het participatieplan. Met deze brief informeert het college

Provinciale Staten hierover.

Op verzoek van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Potjer gesproken met de directie van

Eurus Energy Europe BV (moederbedrijf van de exploitant van windpark Spui, Klein Piershil BV)

over aanpassing van het draairegime van het windpark om zo geluidsoverlast voor omwonenden

te verminderen. Eurus 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. Eurus heeft dit nader toegelicht in de brief, die als bijlage

bij de brief aan Provinciale Staten is gevoegd.

De provincie is en blijft in gesprek met de exploitant, de gemeente Hoeksche Waard en

omwonenden om te zoeken naar mogelijkheden om de geluidsoverlast te verminderen en het

participatieplan naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren en die uitvoering te bespoedigen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

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, zoals ook blijkt uit het laatste geluidsemissieonderzoek. 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.

 

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.
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In het najaar van 2020 heeft de provincie nadere afspraken gemaakt met de exploitant over de

uitvoering van het participatieplan (zie GS- brief met kenmerk PZH-2020-757843494). In de

commissie van 25 november jl. heeft gedeputeerde Potjer toegezegd Provinciale Staten begin

2021 en halverwege 2021 te informeren over de stand van zaken.

 

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 waarover we nu

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

uitgevoerd te hebben. Hierdoor zal de overlast verminderen.

Met het oog op de locaties die uit de RES’en gaan komen, verbreedt de discussie in Provinciale

Staten zich naar de effecten van windparken op gezondheid van omwonenden. 

 

4 Participatie en rolneming

 

De hoofdlijnen van het participatieplan is destijds met omwonenden en andere belanghebbenden

opgesteld. De uitwerking en uitvoering van het participatieplan ging moeizaam vanwege het

opschorten van de gesprekken met omwonenden in 2017. De exploitant heeft deze gesprekken

toen opgeschort in afwachting van de procedure bij de Raad van State. Daarna duurde het ruim

anderhalf jaar voordat de gesprekken werden hervat. 

De provincie zet zich nu in om de afspraken die destijds zijn gemaakt zo goed en snel als

mogelijk uit te voeren, om zo de overlast en de frustratie daarover te verminderen. De provincie

pakt daarin de rol van presterende overheid.

 

5 Communicatiestrategie

 

De brief aan Provinciale Staten wordt na de GS-vergadering openbaar. Met de exploitant is

afgesproken dat zij hun brief aan de provincie omvormen naar een nieuwsbrief, die verspreid

wordt onder omwonenden en andere belangstellenden. 

 


