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onderwerp: Provincie zet in op nieuwe locaties voor windturbines

Beste mijnheer, mevrouw,
Onze regio spant zich in voor het opwekken van een bepaalde hoeveelheid windenergie.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in een regionaal convenant. Het ziet ernaar uit dat
de afgesproken hoeveelheid windenergie niet gehaald gaat worden. Daarom is de provincie
nu op zoek naar nieuwe locaties voor windturbines. Dat kan gevolgen hebben voor de
gemeente Brielle. In deze brief willen wij u informeren over wat er speelt en wat dit
mogelijk voor Brielle en voor u kan betekenen.
Wat wil de provincie?
De provincie is op zoek naar alternatieve locaties voor windturbines. De provincie heeft
samen met de voormalige stadsregio een lijst opgesteld. Daarop staan twee zoeklocaties in
Brielle. Allereerst een zoekgebied langs de N57 en als tweede een gebied langs het Kanaal
door Voorne. De provincie is van plan deze locaties te onderzoeken op haalbaarheid. Dat
doet zij met een PlanMER procedure. De provincie heeft een startnotitie PlanMER opgesteld
waarin zij de zoeklocaties heeft opgenomen. Als de zoeklocaties haalbaar zijn, verwerkt de
provincie haar beleid in de Visie Ruimte en Mobiliteit. Vanaf 1 november 2015 ligt de
startnotitie PlanMER voor een periode van zes weken ter inzage.
Zienswijze indienen:
U woont of heeft gronden in eigendom in de zoekgebieden die de provincie heeft
aangewezen voor de plaatsing van windturbines. Daarom willen wij u via deze brief op de
hoogte brengen van de plannen van de provincie. U heeft de mogelijkheid om uw mening
kenbaar te maken, door een zienswijze hierover in te dienen bij de provincie, in de periode
dat de startnotitie PlanMER ter inzage ligt.
Informatieavond:
Op 18 november organiseert de provincie van 19.00 tot 21.00 een spreekuur in het
Droogdok Jan Blanken aan de Dokweg 5 te Hellevoetsluis, waarin u in kleine groepjes
vragen kunt stellen over het komende proces, de inhoud van het startdocument PlanMER
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en het indienen van een zienswijze. U kunt zich hiervoor aanmelden via de webpagina
www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie.
Hoe staat de gemeente Brielle tegenover windturbines?
Brielle heeft het ‘regionale convenant windenergie stadsregio Rotterdam’ ondertekend,
waarin geen locaties waren aangewezen in de gemeente Brielle. De gemeenteraad heeft
ons in het voorjaar van 2015 middels een motie gevraagd om alles in het werk te stellen
om de bouw van windturbines op andere plaatsen dan afgesproken in het convenant tegen
te gaan.
Wat doet de gemeente tegen de plannen van de provincie?
Wij zullen samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten een zienswijze indienen
tegen de plannen van de provincie en alles doen wat mogelijk is om windturbines op de
door de provincie genoemde zoeklocaties te voorkomen. Dit doen we omdat we de
landschappelijke waarden van Voorne-Putten belangrijk vinden.
Meer informatie
Meer informatie over de PlanMER en de locaties kunt u vinden op de site van de provincie:
www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie . Heeft u nog vragen over de inhoud van deze
brief, dan kunt u contact opnemen met Geradine Roskam van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling via telefoonnummer 0181-471112.
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