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onderwerp: verslag bijeenkomst windenergie in de Ondernemingspolder

Geachte heer
Op woensdagavond 13 maart jongstleden bent u en/of uw partner mogelijk aanwezig
geweest bij de bijeenkomst over windenergie in de Ondernemingspolder. Tijdens deze
avond hebben we de milieutechnische haalbaarheid van windenergie in de
Ondernemingspolder gepresenteerd, en was men in de gelegenheid hierover vragen te
stellen. Daarnaast hebben we gedurende de avond meningen, zorgen en ideeën over
windenergie in de Ondernemingspolder verzameld. Met deze brief sturen wij u het verslag
van deze avond en een overzicht van de vervolgstappen.
Vraag en antwoord
Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld over de milieutechnische
haalbaarheid van windenergie in de Ondernemingspolder. Deze vragen gingen soms over
hetzelfde onderwerp. Daarom hebben we de vragen en antwoorden hieronder per thema
gecategoriseerd.
Het aanwijzen van het gebied als locatie voor windmolens
1.

Er wordt aangegeven dat de Provincie deze locatie al heeft aangewezen
voor windmolens. In hoeverre hebben we hier nu nog invloed op?
De provincie heeft de locatie als gebied voor windmolens vastgesteld in de
Wijziging partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie (2017). Dit
heeft in het voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is al in werking getreden.
Voor de regio Rijnmond zijn in de voormalige Stadsregio Rotterdam tussen de
gemeenten en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om minimaal 150 MW
aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant
Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012. Gedeputeerde Staten
hebben 16 locaties in het Rijnmondgebied aangewezen waar deze afgesproken
windopgave gerealiseerd dient te worden. Daarmee volgt de provincie voor het
overgrote deel de locatiekeuzes die gemeenten in de voormalige stadsregio zelf
hebben aangedragen.
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De vaststelling is gebeurd op basis van het eigen aanbod van de gemeente Brielle,
als onderdeel van het gezamenlijk bod van Voorne-Putten. De gemeente Brielle
heeft het voortouw genomen om samen met de omgeving invulling te geven aan
deze plannen. Hier ligt een kans voor onze gemeente om de ontwikkeling zo goed
mogelijk in te kaderen, en in het gebied te laten passen, anders dan dat de
provincie samen met een initiatiefnemer de locaties bepaalt. De gemeente neemt
de wensen en belangen van de bewoners en andere partijen in de omgeving mee
in het ontwikkelen en toetsen van de plannen.
Geluid en afstand tot woningen
2. Wat is de minimumafstand van een molen tot woning?
Daar is niet één antwoord op te geven, maar hangt af van de locatie en het type
windmolen. Per geval kan de minimale afstand worden bepaald door geluid,
veiligheid of andere wet- en regelgeving.
3. Draaien de windmolens ook 's nachts? En hoor ik die dan?
De windmolens draaien ook 's nachts en produceren dan ook geluid. De wettelijke
norm voor het geluid van windmolens zorgt dat de mogelijke hinder wordt beperkt
tot acceptabel geachte niveaus. Dat betekent niet dat het geluid geheel niet
hoorbaar zal zijn.
4. Op sommige plekken in het land worden windmolens 's nachts
uitgeschakeld. Is dat hier ook een optie?
Wanneer uit akoestisch onderzoek blijkt dat geluidsnormen worden overschreden,
kunnen aanpassingen worden gedaan aan de inpassing van de windmolens, of
kunnen zogenaamde mitigerende maatregelen worden genomen om de effecten te
verminderen. Het 's nachts uitschakelen van windturbines is niet nodig wanneer
aan de wettelijke norm wordt voldaan. De initiatiefnemer dient in de planfase met
een akoestisch onderzoek aan te tonen dat de windmolens binnen de
geluidsnormen blijven.
5. Ik zie mijn woning niet op de kaart. Is deze wel meegenomen in het
onderzoek? Ook is de woning naast de Ballenbak op de getoonde kaart niet te
zien.
Arcadis gaat na of alle woningen zijn meegenomen. Dit ziet u terug in de
haalbaarheidsvisie.
6. Er zijn plannen voor de uitbreiding van het spoor. Is daar in de
onderzoeken ook rekening mee gehouden?
Het is wettelijk niet verplicht cumulatie van geluid met andere geluidsbronnen
(industrie of wegverkeer) te onderzoeken. Hiervoor bestaan geen wettelijke
normen. Belangrijke zorgen uit de omgeving zijn de verschillende geluidsbronnen
in de directe omgeving en een gezond leefklimaat. In het kader daarvan raden wij
in de haalbaarheidsvisie wel aan om in de planfase een onderzoek te doen naar
cumulatie van geluid.
7. Hoe verhoudt de geluidsoverlast van de windmolens zich tot het geluid van
de weg?
Zie het antwoord bij vraag 6.
8. Er is op dit moment al sprake van geluidsoverlast van industrie, wegen,
maar nu ook windmolens. Dat stapelt. De realiteit is anders dan wat er uit
onderzoeken of studies wordt aangenomen. Handhaving van geluidsnormen
(door gemeente dan wel DCMR) wordt niet gezien. Klachten richting DCMR
zijn niet opgevolgd.
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DCMR geeft nog een terugkoppeling over slagschaduw en klachtenafhandeling aan
de betreffende persoon.
9. Wat gebeurt er als alle onderzoeken zijn doorlopen, maar er toch overlast
blijkt te zijn wanneer de windmolens er staan?
Indien overlast wordt ervaren, kan daarvan melding worden gemaakt bij DCMR. Bij
de beantwoording van deze vragen is een infographic toegevoegd over meldingen
bij windmolens. Hierop kunt u lezen hoe DCMR eventuele meldingen verwerkt.
10. Wordt er gehandhaafd op de geluidsnormen? Is dat een taak van de
gemeente of de DCMR?
Zie het antwoord bij vraag 9.
Overige milieuaspecten
11. Is er rekening gehouden met effecten op de gezondheid van
omwonenden? Een eventuele verhoogde kans op epilepsie is een
aandachtspunt.
Gezondheid is een breed begrip. Hieronder vallen bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geur
en geluid. Met geluidshinder is in het haalbaarheidsonderzoek rekening gehouden.
Windmolens hebben geen effect op de luchtkwaliteit en geven ook geen geur af.
Het is aan een initiatiefnemer om deze en andere gevolgen voor de gezondheid te
onderzoeken, wanneer meer bekend is over het aantal en de locatie van
windmolens. We geven die mee als aandachtspunt in de haalbaarheidsvisie, zodat
dit kan worden meegenomen in de planfase.
12. Hoe verhouden de windmolens zich tot de Geuzenlinie en de beoogde
recreatiezone?
Dit is nog een fase van verkenning. Meer gedetailleerde onderzoeken volgen in de
planfase. Daarbij zal een initiatiefnemer nader ingaan op de precieze locatie van
windturbines in relatie tot de bestemmingen en toekomstige ontwikkelingen in het
gebied. In de haalbaarheidsvisie geven we dit als aandachtspunt mee.
13. Graag in vervolgfasen aandacht voor ecologie, met name met betrekking
tot aanwezige uilennesten, Noorse Woelmuis, en stabiliteit van de bodem.
Dit geven we in de haalbaarheidsvisie als aandachtspunt mee.
Grondeigendom
14. Heeft de gemeente binnen de beschikbare milieuruimte eigen grond?
Er is geen eigen grond van de gemeente, alleen binnen het recreatieschap.
15. Zijn de grondeigenaren bekend met de plekken waar windmolens mogen
worden geplaatst?
Ja, die zijn bij de gemeente bekend.
Financieel
16. Betekent dit een waardevermindering van mijn huis?
Het plaatsen van windmolens kan van invloed zijn op de waarde van omliggende
woningen. Indien hiervan sprake is kan een beroep worden gedaan op de
planschaderegeling. Dit is een aparte procedure met eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden. Een planschadeverzoek kan worden ingediend direct na het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Bij een beoordeling van een
planschadeverzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het oude en nieuwe
planologisch regime. Een onafhankelijk bureau bepaalt of er waardevermindering
is, en hoe hoog de uitkering is om daar in te compenseren. De gemeente kan
bewoners faciliteren in dit proces.
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17. Wie heeft er uiteindelijk voordeel van de nieuwe windmolens? Alleen de
grondeigenaren, energiemaatschappijen en de gemeente?
In de Leidraad Windenergie is bepaald dat minimaal 25% van de energieontwikkelingen moet gebeuren in participatie met bewoners/omgeving. Dat
betekent concreet dat u als omwonende de mogelijkheid krijgt om zelf medeeigenaar te worden van de molens en zo mee te profiteren van de hier opgewekte
duurzame energie.
Vervolgstappen
We hebben uw zorgen over windenergie in de Ondernemingspolder gehoord en we
begrijpen dat de plannen nu nog weinig concreet voor u zijn. De gemeente Brielle heeft er
bewust voor gekozen u al in een zeer vroeg stadium te betrekken bij de opgave. Uw
aandachtspunten en ideeën worden meegenomen in de haalbaarheidsvisie.
De kaders die in de haalbaarheidsvisie worden vastgesteld, vormen een beoordelingskader
voor een initiatief. De initiatiefnemer dient in de planfase meer gedetailleerd onderzoek te
doen.
De volgende stap is het afronden en laten vaststellen van de haalbaarheidsvisie. De
gemeente Brielle informeert u nog over de wijze waarop u in het vervolg wordt betrokken.
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