Geachte heer, mevrouw,
Op woensdagavond 26 juni jl. bent u en/of uw partner mogelijk aanwezig geweest bij de bijeenkomst over
windenergie in de Ondernemingspolder. Tijdens deze avond zijn de uitkomsten van de Haalbaarheidsvisie tot
dusverre aan u gepresenteerd. Hierin staan de randvoorwaarden voor het realiseren van windenergie in de
Ondernemingspolder. Tevens zijn de mogelijkheden voor participatie in het windpark gepresenteerd door de
energiecoöperatie Voorne-Putten. Daarna hebben we aan verschillende tafels gediscussieerd over landschap,
participatie en milieutechnische randvoorwaarden (geluid, slagschaduw en dergelijke). Uw bijdrage hieraan is
genoteerd en hebben we aan het einde gezamenlijk doornemen. Met deze brief sturen wij u het verslag van deze
avond en een overzicht van de vervolgstappen. De brief is geen woordelijke verslaglegging van de avond, maar
bevat een samenvatting van wat er tijdens de avond is besproken.
Presentaties
Arcadis presenteerde de uitkomsten van de haalbaarheidsvisie tot dusverre. De milieuaspecten geluid,
slagschaduw, landschap, externe veiligheid en ecologie zijn hierbij besproken. In de presentatie is nadrukkelijk
ingegaan op de wettelijke eisen en randvoorwaarden die zijn opgenomen in de haalbaarheidsvisie. Daarnaast is
aandacht besteed aan de opbrengsten van de omgevingsbijeenkomst op 13 maart jl. Deze hebben tot
aanvullingen in de haalbaarheidsvisie geleid en zijn benoemd in de presentatie.
Hierna volgde een presentatie van de energiecoöperatie Voorne-Putten. Hierin is uitgelegd wat een
energiecoöperatie doet. Ook werden leerpunten uit andere windenergieprojecten benoemd. Daarna volgde uitleg
over financiële participatie (financiële voordelen die ten goede komen aan de eigen gemeenschap) en sociale
participatie (meedenken en meedoen bij de inrichting van de eigen leefomgeving).
Discussietafels
Na de pauze was de gelegenheid om bij elk van de drie discussietafels aan te sluiten. Deze tafels hadden als
thema’s Landschap, Participatie, en Milieu. Samengevat is aan deze tafels de volgende informatie opgehaald:
Landschap: De aanwezigen geven aan een lijnopstelling langs de N57 het meest wenselijk te vinden.
Daarnaast wenst men een zo rustig mogelijk beeld, en is een opstelling van 6MW en/of zo klein mogelijke
turbines voldoende voor de aanwezigen.
Participatie: Een aandachtspunt is de bekendheid van de Leidraad Windenergie. Hierin staan richtlijnen
voor financiële en sociale participatie, maar deze zijn bij de omgeving beperkt bekend. De belangrijkste vraag die
hier verder speelt is voor wie het mogelijk is om windturbines te realiseren, en op welke wijze de buurt en
omgeving maximaal kunnen profiteren. Hiervoor geldt dat het voor eenieder mogelijk is een plan in te dienen, en
dat hierin duidelijk moet worden onderbouwd hoe de omgeving wordt betrokken middels een participatieplan.
Milieu: De aanwezigen delen aanvullende aandachtspunten op gebied van milieu, waaronder het zo min
mogelijk belasten van de kleine kernen, de zorgboerderij als kwetsbaar object, cumulatie van geluid, de
waterkering en de aanvliegroutes van Rotterdam Airport. Deze worden meegenomen in de haalbaarheidsvisie.
In de Haalbaarheidsvisie wordt duidelijk aangegeven wat de opbrengsten van de bijeenkomst zijn.
Vervolgstappen
Uw aandachtspunten en ideeën worden meegenomen in de Haalbaarheidsvisie. De gemeenteraad neemt in het
najaar een besluit over de haalbaarheidsvisie. Daarbij hoort ook een stappenplan om een keuze te maken voor
een initiatief. In de beoordeling van initiatieven vormt de Haalbaarheidsvisie samen met de Leidraad windenergie
het beoordelingskader. Alle informatie over windenergie in de Omgevingspolder is te vinden op de website van de
gemeente Brielle onder het kopje ‘In Brielle’ op ‘Milieu en duurzaamheid’ en vervolgens op ‘Windenergie’.
U wordt geïnformeerd over het besluit over de Haalbaarheidsvisie, de ingediende principeverzoeken en de keuze
voor een principeverzoek.
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