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Op 11 mei heeft de Provincie Zuid-Holland een persbericht verspreid over de uitgangspunten van het 
PlanMer onderzoek voor de plaatsing van windmolens. Eerder dit jaar hebben wij een zienswijze 
ingediend over dit onderzoek.  
Onze zienswijze was mede gebaseerd op uw raadsuitspraak, zoals verwoord in de motie van 17 
december 2012 en het amendement van 10 november 2014. 
 
Tot ons ons grote ongenoegen blijken er nu alsnog twee locaties te zijn opgenomen binnen de 
gemeentegrenzen van Albrandswaard (locatie Beneluxster en Distripark Eemhaven). Dit ondanks onze 
zienswijze waarin duidelijk is aangegeven dat er binnen Albrandswaard geen ruimte wordt gezien voor 
windenergie. Zoals overigens ook al in het convenant is opgenomen en vastgelegd! 
 
De locatie aan de Beneluxster is daarnaast, tot onze ergernis, ook nog eens fors uitgebreid ten opzichte 
van de documenten waarop wij de zienswijze hebben kunnen indienen. De begrenzing van deze locaties 
komt daardoor ruim over het bos Valckesteyn te liggen.  
 
Bestuurlijk is dit ongenoegen over het alsnog opnemen en tevens vergroten van de locaties ook kenbaar 
gemaakt aan gedeputeerde Bom bij het bestuurlijk overleg van 21 april jongstleden.  
 
Blijkbaar wordt er op dit moment, vanuit zienswijzen van andere partijen, een zodanig grote druk 
uitgeoefend om de beide locaties verder te onderzoeken dat de provincie hierin mee is gegaan. We gaan 
nog trachten te achterhalen welke partij deze druk heeft opgevoerd en wat de achterliggende 
beweegredenen daarvoor zijn.  
 
  



 
 

Besluitvorming over de daadwerkelijke opname van locaties in de Verordening Ruimte en Milieu vindt 
rond de zomervakantie plaats. De verwachting is dat de uitkomsten (onder embargo) rond het bestuurlijk 
overleg van 4 juli aanstaande bekend worden. 
 
Het spreekt voor zich dat wij zowel ambtelijk als bestuurlijk scherp blijven inzetten op het laten afvallen 
van deze locaties. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 


