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Geachte raadsleden, 

 

Sinds 3 november jongstleden ligt het startdocument voor een milieueffectrapportage (‘planMER’) over 

windenergie ter inzage bij de provincie Zuid-Holland. Dit startdocument beschrijft het proces dat 

gevolgd wordt om de planMER verder uit te werken en is daarmee onderdeel van de procedure om te 

komen tot de realisatie van een aantal locaties met windturbines in de voormalige stadregio 

Rotterdam. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken.  

 

PlanMER ter inzage 

De provincie heeft op woensdag 28 oktober 2015 in weekkrant De Botlek bekend gemaakt dat het 

startdocument ter visie is gelegd. De inzageperiode is zes weken; reageren kan tot en met 14 

december 2015. Wie de stukken in wil zien, kan terecht op de website van de provincie (www.zuid-

holland.nl/locatieswindenergie). 

 

Tijdens de ter inzage legging organiseert de provincie inloopspreekuren voor een ieder die 

belangstelling heeft of zijn/haar bedenkingen kenbaar wil maken. Voor de gemeenten Albrandswaard, 

Barendrecht en Ridderkerk heeft de provincie twee avonden gereserveerd: 19 november in het 

gemeentehuis van Ridderkerk en  

25 november in het gemeentehuis van Barendrecht. Beide avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. 

Belangstellenden moeten zich vooraf per mail aanmelden (windenergie@pzh.nl). 

 

Zienswijze 

Als college hebben wij een zienswijze op de startnotitie in voorbereiding waarbij met name ingegaan 

wordt op de proceskant van de planMER. Deze procesgang is vastgelegd in het startdocument. Wij 

gaan niet al bij voorbaat in op de diverse locaties; de planMER moet die namelijk zelf nog in beeld 

brengen aan de hand van objectieve criteria.  



 

Communicatie 

In de zienswijze richten wij ons ook op de gang van zaken rond de communicatie met de inwoners. Zo 

heeft de provincie ervoor gekozen om in door hen vastgestelde gebiedsindelingen centraal 

inloopspreekuren te houden. Vanuit Albrandswaard zouden wij het echter op prijs stellen als de 

provincie in het vervolg van het proces per gemeente deze mogelijkheid zou bieden. Verder willen wij 

de provincie er (nogmaals) op wijzen dat De Botlek niet in de hele gemeente huis-aan-huis wordt 

verspreid; bekendmakingen en dergelijke kunnen dus beter in De Schakel worden gepubliceerd.  

 

Vanwege de lacunes in het spreidingsgebied van De Botlek attenderen wij onze inwoners de 

komende tijd via de gemeentepagina en de gemeentelijke website op de publicatie van de provincie 

en op de inloopspreekuren. 

 

Uitgangspunt 

Het spreekt voor zich dat wij de procesgang rond het opstellen van de planMER zowel ambtelijk als 

bestuurlijk nauwlettend zullen volgen en waar mogelijk (bij)sturen. Daarbij blijft de raadsmotie rond 

windenergie leidend. Overigens geldt dat natuurlijk ook voor alle contacten/overleggen die er zijn met 

de provincie en voor de verschillende stappen in het vervolgtraject. 

 
 

Poortugaal, 12 november 2015 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 
 
 

 

 


