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Betreft: Ontwikkeling windenergie Beneluxplein
Geachte raadsleden,
Inleiding
Zoals bij u bekend is het project rond de ontwikkeling van windenergie op de locatie Beneluxplein door
de gemeente Rotterdam opgestart.
Op 30 juni heeft de Raad van State een tussen uitspraak gedaan rond het windmolenproject in Delfzijl.
Deze uitspraak heeft invloed op alle lopende nog niet onherroepelijk vergunde projecten. Ook het
project Beneluxplein heeft hiermee te maken.
Inmiddels zijn er een aantal bewonersbijeenkomsten geweest waarbij nadrukkelijk aandacht is
gevraagd voor de effecten op de leefomgeving, zeker nu er een mogelijkheid lijkt te zijn om uit te gaan
van hogere windmolens.
In dat kader hebben wij bijgaande brief verzonden aan het gemeentebestuur van Rotterdam met
nadrukkelijk twee punten die ons inziens noodzakelijk zijn voor het project, te weten het voeren van
een MER- procedure (Milieu Effect Rapportage) en het instellen van een klankbordgroep.
Zodra wij reactie hebben vanuit het gemeentebestuur van Rotterdam informeren wij u hierover.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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drs. Jolanda de Witte
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Geacht college,
Inleiding
De ontwikkeling van het windpark Beneluxplein bevindt zich op dit moment in een fase waarbij er
intensieve contacten zijn met de inwoners van Rotterdam en Albrandswaard. De afgelopen twee
weken heeft de gemeente Rotterdam online drie bewonersavonden gehouden rond de ontwikkeling
van het project windenergie Beneluxplein. Ruim honderd inwoners zijn aanwezig geweest en een
aantal van hebben vragen gesteld of hun zorgen geuit over specifieke onderwerpen rond deze
ontwikkeling. Tijdens de drie avonden hebben onze inwoners nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de
effecten op hun leefomgeving. Het college van Albrandswaard neemt de signalen van haar inwoners
hierin zeer serieus en ziet het als haar taak om de belangen van haar inwoners hierin gehoord te laten
worden.
Uit de contacten spreekt vooral de zorg over de directe en indirecte effecten op de leefomgeving.
Zeker nu er een mogelijkheid is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de hoogtebelemmering
van 145,7 meter rond Rotterdam The Hague Airport kan verruimen tot ruim 240 meter. Door deze
aanpassing zouden er hogere windmolens geplaatst kunnen worden. Recent is door uw college dan
ook besloten om de mogelijkheden voor een windpark van twee hogere molens in plaats van drie
kleinere te onderzoeken. Één en ander ingegeven door voornamelijk bedrijfseconomische redenen.
De Raad van State heeft in een recente tussenuitspraak rond het windmolenproject in de gemeente
Delfzijl een uitspraak gedaan met betrekking tot geldende kaders vanuit het Activiteitenbesluit.
In de overwegingen geeft de RvS nadrukkelijk aan dat de kaders vanuit het Activiteitenbesluit niet van
toepassing zijn op windmolenparken van 3 of meer windmolens. Om deze parken mogelijk te maken
zal het bevoegd gezag een eigen milieubeoordeling moeten maken in de vorm van een MER (Milieu
Effect Rapportage). Pondera, als adviseur binnen het project Beneluxplein, adviseert dat zelfs voor
een project met twee molens een MER noodzakelijk is. Het is vrijwel onmogelijk om bij een mogelijke
beroepzaak bij de Raad van State om uit te leggen dat voor een park van oorspronkelijk drie
windmolens er wel een MER gevoerd zou worden en bij hetzelfde park met twee hogere molens dit
niet plaatsvindt.
Vanuit de projectorganisatie wordt geen duidelijkheid gegeven over het voeren van een MERprocedure.
Gezien de grote waarde die wij, en volgens ons ook u, hechten aan een goede onderbouwing van de
directe en indirecte effecten van de mogelijk te plaatsen windturbines op de leefomgeving vinden wij
een MER-procedure noodzakelijk voor de ontwikkeling van het windmolenpark Beneluxplein voor
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zowel de optie drie windmolens als voor de optie 2 hogere windmolens. Wij verzoeken u dan ook
nadrukkelijk om voor het Beneluxplein een MER te laten opstellen en de resultaten daarvan mee te
alten wegen bij uw besluitvorming.
Naast het voeren van deze MER-procedure is ook het betrekken van uw en onze inwoners, die direct
belang hebben bij deze ontwikkeling, noodzakelijk. Wij verzoeken u dan ook met klem een
klankbordgroep in te stellen bestaande uit bewoners uit Albrandswaard, Pernis en Hoogvliet waarmee
de bewoners een directe vorm van communicatie met uw college krijgen.
Kernboodschap
Wij gaan er van uit dat u ons standpunt deelt en dat de projectorganisatie nadrukkelijk de opdracht
krijgt om:
- Een MER-procedure op te starten waarbij uitgangspunt is de drie windmolens met
hoogtebeperking en als alternatief de twee hogere windmolens Het instellen van een
klankbordgroep met inwoners vanuit onze beider gemeenten.
Vervolg
Wij blijven uiteraard ambtelijk aangesloten bij de projectorganisatie om zo één en ander te kunnen
monitoren en waar mogelijk te stroomlijnen.
Gezien het belang wat wij hechten aan open communicatie geven wij aan dat deze brief ook is
verstuurd aan de provincie Zuid-Holland t.a.v. de gedeputeerde, B.K. Potjer. Ook is een kopie van
deze brief verstuurd aan de programmamanager bestuurlijk overleg windenergie, dhr. D. de Vroomen.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

