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Betreft: schriftelijke vragen EVA-fractie over windmolens

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 1 maart 2018 ontvingen wij de schriftelijke vragen van de EVA-fractie over windmolens.
KERNBOODSCHAP

Hieronder geven wij u puntsgewijs antwoord op de gestelde vragen. Daarbij hebben wij als
uitgangspunt de locaties genomen, zoals die zijn opgenomen in de Verordening Ruimte en Mobiliteit
(VRM). Deze locaties bieden ruimte aan meerdere windturbines, waarbij het gezamenlijke vermogen
per locatie boven 5 MW uitkomt, hetgeen gevolgen heeft voor de bevoegdheidsverdeling tussen de
provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard.
T OELICHTING
1. Om de plaatsing van windmolens mogelijk te maken zijn er aanpassingen nodig in
bestemmingsplannen en zullen daarna vergunningen kunnen worden aangevraagd. Op welke
momenten kunnen bewoners feitelijk nog bezwaar maken? Hoe gaat u de bewoners
attenderen, zodat zij op tijd in actie kunnen komen?
Voor de plaatsing van windturbines met een gezamenlijk vermogen van meer dan 5 MW is de
provincie bevoegd gezag. Bij het vaststellen van de Verordening Ruimte en Mobiliteit heeft
Provinciale Staten een zgn. verklaring van geen bedenking afgegeven waardoor
Gedeputeerde Staten het volledige vergunning traject kan doorlopen. Hierdoor wordt
vergunning verlening in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt.
Bij het traject van vergunningverlening behoren publicaties in lokale media waarbij
belanghebbenden zienswijze, bezwaar en beroep kunnen instellen. Waar mogelijk zullen wij in
onze lokale media en onze website extra aandacht geven aan de start en het verloop van dit
vergunningtraject.
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2. Na de bekendmaking van de provincie over de locaties zal er ongetwijfeld nog
een periode van bezwaar en gesprek volgen. Kunnen we deze fase gebruiken
voor meer onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten van het geluid in deze toch al
zwaar belaste gebieden als het gaat om geluidscontouren? Welk advies geeft
bijvoorbeeld de GGD, RIVM en de DCMR over de gezondheidsaspecten? Gaat
er sprake zijn van optelling van geluid of valt het weg tegen geluid havens en
A15?
Onderdeel van het onderzoek naar de locaties zoals nu opgenomen in de VRM is de zgn. plan
milieueffectrapportage (planMER) geweest. In deze planMER is op hoofdlijnen onderzoek
gedaan naar de diverse milieu effecten. Bij dit onderzoek is de DCMR als provinciaal adviseur
betrokken geweest, de GGD en het RIVM niet. De uitkomsten van de planMER waren zodanig
dat realisatie op de aangewezen locaties mogelijk lijkt.
Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning hoort een zgn. project milieu effect rapportage
(projectMER) waarin de genoemde onderwerpen nadrukkelijk aan de orde komen, gebaseerd
op de concrete aanvraag. De projectMER is dus een uitwerking van de planMER. De GGD en
het RIVM zijn bij het onderzoek geen specifieke partij maar kunnen wellicht vanuit de
gemeente worden benaderd. De DCMR treedt ook bij de projectMER op als adviseur voor de
provincie.
3. Hoe zijn de ervaringen van omwonenden in andere kleinere gemeenten in onze
omgeving, wat betreft geluid en gezondheidsklachten?
Een sprekend voorbeeld hoe omwonenden de aanwezigheid van windturbines
ervaren is de situatie in Bernisse waar de bewoners stellen forse overlast te
hebben van de windturbines op Rotterdams grondgebied. Deze overlast bestaat
met name uit slagschaduw, beweging en geluid.
4. Gelet op het toetsingskader voor het verstrekken van een vergunning. Is het
wellicht nodig en wenselijk dat we dit verscherpen? Kunnen we bijvoorbeeld nog
opnemen dat er maximale bouwhoogtes gesteld worden? Kunnen we de hoogte
van de leges aanpassen i.v.m. een overlast gevend bouwwerk. Kan de
grondprijs ook aangepast worden? Kunnen we onderscheid maken voor
bouwleges tussen een bewonersinitiatief en een marktinitiatief?
Voor de plaatsing van windturbines is er geen gemeentelijk toetsingskader. Immers de
provincie is bevoegd gezag en toetst de aanvraag aan de VRM en zal ook de Project-MER
beoordelen. Omdat de provincie bevoegd gezag is, vindt legesheffing ook plaats door de
provincie. De beoogde locaties zijn in particuliere handen, invloed op grondprijs is dan ook
niet aan de orde.

5. Wat is de levensduur van de turbines en kunnen we misschien een tijdelijke vergunning
afgeven, voor de levensduur van dit bouwwerk?
Dit is niet aan de orde, nu de provincie bevoegd gezag is. Overigens heeft een vergunning
met een instandhoudingstermijn geen zin gezien de economische levensduur van 15 jaar. Een
vergunning met een instandhoudingstermijn loopt maximaal 10 jaar.
6. Welk voordeel heeft het plaatsen voor de gemeente of de inwoners? Is er een manier om een
eventueel voordeel te vergroten, of bewoners te helpen naast de lasten van geluid, ook de
lusten van een lagere energierekening te verkrijgen?
Inwoners kunnen in principe een energiecollectief oprichten dat zelf de windturbines gaat
exploiteren. Ook zijn er diverse marktpartijen die de mogelijkheid geven om financieel te
participeren in een windturbine waarbij rendementen geboden worden tussen de 3-5 % op
jaarbasis. Wellicht kan het Energiecollectief Albrandswaard hierin een belangrijke
(verbindende) rol op zich nemen.
7. De Provincie lijkt niet warm te worden over een alternatief voor windenergie. Zij
houden, bijna halsstarrig, vast aan de ooit vastgestelde doelstelling. Maar
staan er voor Albrandswaard wel al concrete alternatieven tegenover de
windturbines?
Albrandswaard heeft inderdaad ingezet op alternatieven voor windenergie.
Binnenkort begint de aanleg van een zonneweide met een vermogen van 4MW
op het voormalige slibdoorgangsdepot. Dit vermogen is gelijk aan de
(gemiddelde) energiebehoefte van 10% van de Albrandswaardse huishouden.
De vergunningverlening voor de aanleg van de zonneweide is al afgerond.
Daarnaast lopen er gesprekken met diverse grondeigenaren om de
mogelijkheden te verkennen voor de aanleg van meerdere zonneweide’s. Eén
van de grotere partijen, LSNed, is aan het onderzoeken of op de
buisleidingstraat een pilot gestart kan worden met het dubbelgebruik van de
terreinen. (ondergrondse leiding met daarboven zonnepanelen).
VERVOLG
Wij houden u op de hoogte van onze onverminderde inzet ten aanzien van de uitvoering van uw motie
‘geen windmolens’.
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