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Onderwerp
Inloopavonden windenergie
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van
Provinciale Staten J.N. Bade (D66), J.M.A. Meurs (D66) en J. van
Oudenhoven (D66), d.d. 12 april 2017, bij mij de volgende vragen hebben
ingediend:

Toelichting
De Provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties in de regio Rotterdam aangewezen als
geschikte locaties voor windenergie. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerppartiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (ontwerp-VRM). Tijdens de
inspraakperiode vanaf 17 maart tot en met 27 april 2017 is het mogelijk om een
zienswijze in te dienen. De provincie organiseert tijdens deze periode zes
inloopavonden.
Namens onze fractie hebben drie Statenleden, drie van deze avonden bezocht.
Tijdens elke inloopavond konden vragen worden gesteld over alle locaties in de hele
Rotterdamse regio. Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland, DCMR
Milieudienst Rijnmond, onderzoeksbureau Pondera, GGD en gemeente(n) waren
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Onze fractie wil haar complimenten uitspraken voor de organisatie van deze
inloopavonden. Er waren veel bezoekers die vriendelijk en deskundig werden
geholpen. Het was daarom geen informatieavond waarbij de Provincie alleen maar
informatie gaf, maar echt een inloop avond waar óók naar de vragen van bewoners
werd geluisterd zodat er een dialoog ontstond. De algemene sfeer was hierdoor prettig
en positief.
Het motto voor een windmolenrealisatieplan zou volgens onze fractie moeten zijn:
eerlijk delen van lusten, lasten en zeggenschap. Daarom heeft D66-Statenlid Janelle
Bade tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari 2017 een motie 1
ingediend waarin het college wordt verzocht hier zo veel mogelijk rekening mee te
houden en met voorstellen te komen (voor zover mogelijk op provinciaal niveau).
Ondergetekenden stellen het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen
naar aanleiding van de gesprekken tijdens eerder genoemde inloopavonden:

1

https://zuidholland.d66.nl/content/uploads/sites/129/2017/02/motie-705-Bade-D66-windmolen-eerlijk-

delen-van-lusten-en-lasten_pdf.pdf
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1.

Kunnen bewoners d.m.v. planschaderegelingen een compensatie ontvangen voor
waardevermindering van hun huis? Zo ja, wat is hiervoor de procedure? Hoe wordt het
bedrag bepaalt waar huiseigenaren aanspraak op kunnen maken?
Zo nee, is er dan een andere manier waarop huiseigenaren gecompenseerd kunnen
worden? Wat is dan de procedure?

2.

Over welke instrumenten kunnen gemeenten beschikken om voorwaarden over
bijvoorbeeld participatieplannen te verbinden aan het plaatsen van windmolens? Kan
dit bijvoorbeeld via vergunningverlening worden vastgelegd?
Het lijkt er nu op je dat je als bewoner meer invloed kunt uitoefenen op de aanbouw
van de buren dan op de windmolen in de wijk.

Den Haag, 12 april 2017
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

