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Onderzoek burgerparticipatie (afgedwongen) windenergie Brielle

Datum raad in openbare vergadering bijeen:

28 maart 2017

De Raad van de gemeente Brielle in vergadering bijeen op 28 maart 2017

Van mening zijnde dat




de druk van de Provincie Zuid-Holland op - onder meer - de gemeente op Voorne Putten om
in te stemmen met meer windmolens allengs wordt opgevoerd;
compromisvoorstellen van de zijde van de gemeenten op Voorne Putten door de Provincie
worden genegeerd en niet zijn betrokken in hun nieuwe aanwijzingsplannen;
recent andermaal nieuwe zoekgebieden zijn aangewezen, ook in Brielle, wat kan betekenen 2
à 3 extra windmolens in de Brielse regio, op hier bepaald niet gewenste plaatsen.

Constaterende dat




het draagvlak onder de bevolking voor deze vorm van niet fossiele energieopwekking in deze
regio gaandeweg verder afneemt en de irritaties groeien;
dat de beleidsontwikkeling, en planvorming voor meer windmolens voor de meeste burgers
een complete ver van het bed show is geworden;
de burger uitsluitend schadelijke gevolgen herkent, zoals landschapsvervuiling, overlast etc.

Spreekt uit dat




het College wordt ondersteunt in haar verzet tegen de nieuwe zoekgebieden;
mocht het onverhoopt zo zijn, dat de Provincie plaatsing van molens in Brielle afdwingt,
het dan volstrekt onaanvaardbaar is dat de burger daarvan geen enkel profijt daarvan heeft;
dat in zo’n geval eisen worden gesteld aan de initiatiefnemer/exploitant van het project.

Draagt het College op


ter voorbereiding van een onverhoopte gedwongen plaatsing van windmolens,
tijdig en op zeer korte termijn voortvarend te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor burgerparticipatie In Brielle;





ofwel in samenwerking met een van de landelijk opererende corporate
windmolenverenigingen, of in een op te richten lokale eigenstandige windmolenvereniging;
daarbij tevens te betrekken de mogelijkheden voor (veelal vereiste) mede-financiering van
deze molens , ook door de gemeente Brielle;
De beleidsmatige en financiële consequenties aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening:
Namens de D66 fractie Brielle:
W. Smit

R. Olijve

R. de Zoete

