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Geachte leden van raad, 

Op 2 september j.l. heeft de provincie het in de bijlage meegezonden persbericht gepubliceerd. 

In het persbericht geeft de provincie Zuid Holland aan dat de resultaten van het 
milieueffectenonderzoek naar de plaatsing van windmolens op verschillende locaties in Zuid Holland is 
afgerond. 

Wij vinden het jammer dat de provincie, tegen de wens van onze gemeente in, een tweetal locaties 
binnen onze gemeentegrenzen in het onderzoek heeft opgenomen. De provincie heeft ook geen 
ambtelijk of bestuurlijk overleg gevoerd alvorens de resultaten van het onderzoek te publiceren. 

In het milieueffectenonderzoek zijn twee locaties binnen Albrandswaard onderzocht. Daarnaast zijn de 
twee nabij gelegen locaties Industrieterrein Charloise Poort (aan de overzijde van de A15 bij het 
Groene Kruisplein) en Berenplaat (aan de overzijde van de Oude Maas, tegenover de Johannapolder) 
onderzocht. 

Uit het onderzoek blijkt dat er op de onderzochte locaties binnen Albrandswaard een maximum van 
zeven windturbines mogelijk kan zijn. Op de locatie Charloise Poort 2 molens en op de locatie 
Berenplaat 6 molens. Van de nu onderzochte locaties heeft de provincie Zuid Holland uitdrukkelijk nog 
geen keuze gemaakt op welke locatie er daadwerkelijk windmolens geplaatst worden of hoeveel dat 
er dan zijn. 

De komende maanden zal Gedeputeerde Staten met de betrokken gemeenten een beoordeling van 
de locaties maken. Uitgangspunt voor ons is daarbij de door uw gemeenteraad aangenomen motie 
“Geen windmolens in Albrandswaard”. 

Begin december zal in de provinciale visie Ruimte en Milieu een locatiekeuze worden opgenomen. 
Deze visie zal, na een inspraakperiode, rond de zomer van 2017 aan Provinciale Staten ter 
vaststelling worden aangeboden. 

 

 



Op dit moment bestuderen wij de gepubliceerde onderzoeksresultaten. Wij zullen deze bij onze inzet 
in het overleg met de provincie betrekken. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties 

windenergie afgerond 
 

Gedeputeerde Staten wijzen in december locaties in concept aan 

 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar 

alternatieve locaties voor windenergie afgerond. Drie locaties lijken na dit onderzoek op 

grond van wettelijke en technische belemmeringen definitief ongeschikt: Haringvlietdam 

Noord bij Hellevoetsluis, Rotterdam Ahoy en Schiedam A4/A20.  

 

Het onderzoek maakt geen keuzes voor bepaalde locaties maar biedt inzicht in de mogelijkheden 

en eventuele beperkingen bij plaatsing. De komende periode zullen GS en PS, in overleg met 

onder andere de betrokken regio en gemeenten, het traject van locatiekeuze ingaan. Begin 

december zullen GS besluiten op welke nieuwe locaties in Zuid-Holland windenergie kan worden 

gerealiseerd met vaststelling van de zogeheten ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).  

 

Na een inspraaktraject, wijzen PS rond  de zomer van 2017 de locaties definitief aan. Daarmee 

maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun 

bestemmingsplannen hier op aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen 

met hun plannen voor realisatie van windmolens. 

 

Onderzochte locaties 

In totaal zijn 46 locaties onderzocht waarvan 44 in de regio Rotterdam , verspreid over de 

gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, 

Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen en 

Westvoorne. In de regio Haaglanden zijn de locaties Pijnacker-Nootdorp (A12-Balij) en Delft 

(Technopolis) onderzocht. 

 

De PlanMER geeft belangrijke informatie over de omgevingseffecten van windturbines op de 

verschillende potentiële windlocaties en daarmee over de geschiktheid van locaties. Naast geluid, 

slagschaduw en veiligheid is ook gekeken naar de invloed op flora/fauna (natuur), landschap, 

recreatie en cultuur-historie. Ook  de onderlinge samenhang tussen locaties is onderzocht.  
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Afgevallen locaties 

Een beperkt aantal onderzochte locaties scoort extreem negatief op aspecten als geluid, 

slagschaduw en/of waterveiligheid. Het gaat om de verlenging van het bestaande windpark op de 

Haringvlietdam bij Hellevoetsluis, Ahoy Rotterdam en A4/A20 in Schiedam. Ze worden op 

voorhand technisch danwel juridisch niet haalbaar geacht.  

 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimtelijke Ordening) zegt hierover: “Voor deze drie locaties is 

het niet langer zinvol ze nog mee te nemen in het wegingsproces. De komende maanden zal ik 

samen met collega Han Weber het gesprek met de gemeenten en de Staten voeren hoe we 

kunnen komen tot een goede keuze van windlocaties. Ik wil ook bezien in hoeverre wij 

burgerinitiatieven kunnen meenemen bij deze afweging. We willen dat bij realisatie er zoveel 

betrokkenheid en initiatief bij omwonenden zelf ligt of dat zijn ook kunnen profiteren van de 

revenuen. Zorgvuldigheid staat in dit proces voorop. Daarom zullen we ook de landelijke 

commissie-MER om een oordeel vragen over de uitkomsten van ons onderzoek.” 

 

Zoektocht Rijnmond-gebied 

Medio 2012 sloten de provincie en de toenmalige stadsregio Rotterdam een convenant voor de 

realisatie van minimaal 150 MW opgesteld vermogen aan windenergie. Tijdens de uitvoering van 

het convenant is door betrokken gemeenten geconstateerd dat een deel van de in het convenant 

aangewezen locaties om technische redenen minder turbines kunnen herbergen dan 

aanvankelijk gedacht. Hierdoor moesten alternatieve locaties worden gezocht om de afgesproken 

opgave te halen. In gezamenlijk proces met betrokken gemeenten en marktpartijen heeft de 

provincie een lijst van alternatieve locaties opgesteld.  

 

Deze alternatieve locaties zijn nu samen met de oorspronkelijke convenantlocaties  onderzocht in 

een planMER (minus locaties die al ver in procedure waren of technisch niet haalbaar bleken). 

Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat op de bestaande 

convenantlocaties windturbines in elk geval voor 45 MW aan opgesteld vermogen wordt 

gerealiseerd Vorig jaar rond deze tijd was de verwachting nog dat zij goed zouden zijn voor 80 

MW. Een en ander betekent dat de alternatieve locaties 105 MW opgesteld vermogen moeten 

herbergen.  

 

Downloads concept-Plan MER 

Meer informatie: www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie 
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http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/locaties-wind/planmer-vrm-locaties
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