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De fractievoorzitters van de SP, VVD, CDA, D66 en
De voorzitter

De raad van de gemeente Brieile, in openbare vergadering bijeen om 12 mei 2015.
In kennis gesteld van het voornemen van de Provincie Zuid-Holland om de moge
de bouw van windturbines op Voorne-Putten, waaronder in Brieile, te gaan ve
plan MER;

eden voor

Voor de realisatie van 720 megawatt windenergie een convenant Realisatie Windenergie
stadsregio Rotterdam is opgesteld;
Dit convenant is ondertekend door alle 15 gemeenten van de stadsregio en de provincie
Zuid-Holland, het Havenbedrijf, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de
Nederlandse Wind Energie Associatie;
Op 7 januari 2015 de gemeenten een brief hebben ontvangen van de provincie ZuidHolland waarin wordt aangegeven dat met de huidig benoemde wlndenerglelocatles
bovengesteld doei niet bereikt kan worden;
De provincie Zuid-Holland een start wil maken met een herziening van de Visie Ruimte
en Mobiliteit en het daaraan gekoppelde pian MER;
De provincie alternatieve locaties wil onderzoeken op Voorne Putten, waaronder de
locatie Landtong Brielse Meer, de locatie oostkant van de H57 en de locatie langs de N
57;
Van deze drie locaties de locatie langs de N57 een slagingskans heeft van 50 %;
De gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten van mening zijn dat er niet moet worden
gezocht naar alternatieve locaties op het eiland, maar dat een krachtsinspanning nodig
is om de oorspronkelijke locaties in ontwikkeling te brengen,
Het plaatsen van windturbines op de drie locaties op ons grondgeb
heeft op leefbaarheid en het woongenot in onze gemeente;
Het plaatsen van windturbines ernstig afbreuk doet aan het histor
karakter van de gemeente Brieile;
Het plaatsen van windturbines ook gevolgen heeft voor de 15)
nwoners van
Voorne-Putten;
Er onvoldoende draagvlak onder de bevolking bestaat voor het plaatsen van
windturbines op de drie locaties.
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Samen met gemeenten op Voorne-Putten en andere belanghebbenden alles In het werk
te stellen bij de provinciale overheid om de bouw van windturbines op andere plaatsen
dan het regionale convenant windenergie op Voorne-Putten tegen te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.
I.Y. de Groot

