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Windturbines Haringvlietdam

Beste meneer, mevrouw,
Vorig jaar rond deze tijd hebben wij via een brief, de website en Groot Hellevoet informatie gedeeld over
de stand van zaken van de twee nieuw te plaatsen windturbines bij de Haringvlietdam. Ook zijn er toen
enkele online informatiebijeenkomsten geweest. Sindsdien hebben we regelmatig gesprekken gehad met
de klankbordgroep die is samengesteld voor het windproject. Er is echter geen brief meer naar alle
bewoners in de omgeving gegaan. In het verleden zijn per abuis niet alle woningen of recreatieverblijven
in de omgeving per brief bereikt. Het kan zijn dat de informatie over de komst van nieuwe windturbines u
overvalt. In deze brief praten we u daarom graag bij over de ontwikkelingen die te maken hebben met de
windmolens en over de procedure van het bestemmingsplan. En attenderen wij op de komst van een
informatiebijeenkomst over de windturbines op dinsdag 29 maart.
Bestemmingsplanprocedure in 2021 uitgesteld
Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast en moeten
vergunningen worden aangevraagd. Het was de bedoeling van de gemeente en E-Connection (het bedrijf
dat de windmolens gaat plaatsen) om deze procedures in 2021 te doorlopen. Dit is echter uitgesteld. De
reden daarvoor is dat de Raad van State vorig jaar zomer een uitspraak deed over een windpark bij
Delfzijl. Deze uitspraak zou mogelijk gevolgen hebben voor alle ontwikkelingen voor windenergie in
Nederland. In de uitspraak stond dat het Rijk de algemene normen die tot dan toe geldig waren voor
geluid, slagschaduw en externe veiligheid beter had moeten onderbouwen met een uitgebreide
milieubeoordeling. Deze normen mochten niet meer gebruikt worden totdat deze milieubeoordeling zou
zijn gemaakt.
Wij hebben toen besloten om het eerste concept van het bestemmingsplan (voorontwerp) niet te
behandelen. Eerst wilden we meer duidelijkheid over de gevolgen van die uitspraak van de Raad van
State voor het windproject in Hellevoetsluis. We hebben met de regio en de provincie afspraken gemaakt
over wat wij als gemeente moeten doen als het gaat om windenergie en willen die afspraken ook
nakomen. Tegelijkertijd hebben we de zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dat
belang weegt zwaar en we willen daar zorgvuldig mee omgaan. Inmiddels is er meer duidelijkheid over
de gevolgen van de uitspraak, en over de manier waarop we de belangen van mensen die in de
omgeving wonen en werken kunnen bewaken.
Zelf normen opstellen voor geluid, slagschaduw en veiligheid
Uit de uitspraak van de Raad van State volgt dat gemeenten zelf goed onderbouwd normen kunnen
opstellen voor een windproject. In die normen komt te staan waar het windproject aan moet voldoen op
het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over de bewegende
schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s
voor mens en milieu. Op basis van deze normen kan de gemeente besluiten nemen over het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Aan het opstellen van die lokale normen wordt nu
gewerkt en we willen de klankbordgroep en andere mensen in de omgeving daarover laten meedenken.

Wilt u zo vriendelijk zijn bij beantwoording van deze brief bovengenoemd zaak nummer te vermelden?

Uitnodiging voor informatieavond over lokale normen
Zodra deze lokale normen in concept gereed zijn, bespreken wij deze in de klankbordgroep voor het
windproject. Vervolgens organiseren we samen met E-Connection een online informatieavond voor alle
belangstellenden om hierover uitleg te geven. Dan is er uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te
stellen en uw mening te geven. U bent daarbij van harte welkom. De avond vindt plaats op dinsdag 29
maart om 20.00 uur, via het vergaderprogramma Teams. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich tot 23
maart aanmelden door een mail te sturen naar E-Connection: info@e-connection.nl. U ontvangt dan
uiterlijk op de ochtend van de bijeenkomst een agenda-uitnodiging met een link om de bijeenkomst die
avond te volgen.
Na deze informatieavond bepreken we de lokale normen met de gemeenteraad, op 30 maart 2022 om
20.00 uur. Dit is een openbare bijeenkomst; u kunt meekijken en -luisteren via
https://hellevoetsluis.notubiz.nl. Meer informatie hierover volgt tegen die tijd ook nog op de website van
de gemeente en via de gemeenteberichten in Groot Hellevoet.
Vervolg bestemmingsplanprocedure
Nu het proces om te komen tot eigen, lokale normen is opgestart, kunnen we verder met de
bestemmingsplanprocedure voor de windturbines. De eerste versie van het bestemmingsplan (het
voorontwerp bestemmingsplan) is inmiddels in het college behandeld. Deze versie ligt van 3 maart 2022
tot en met 31 maart 2022 ter inzage, zodat u er kennis van kunt nemen en een reactie kunt geven. Het
geven van een inspraakreactie kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw schriftelijke reactie
indienen door gebruik te maken van onderstaande mogelijkheden:
•
Per post: Gemeente Hellevoetsluis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, Postbus 13, 3220
AA Hellevoetsluis met als onderwerp “Windturbines Haringvlietdam”
•
Per e-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl met als onderwerp “Windturbines Haringvlietdam”
•
Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met Herbert Faber van
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 319 38 199.
Op de volgende versie van het bestemmingsplan (het ontwerp-bestemmingsplan) kunt u ook reageren en
zienswijzen indienen. De verwachting is dat deze rond mei 2022 wordt behandeld. Op dat moment zullen
ook de lokale normen gereed zijn en in het ontwerp-bestemmingsplan zijn verwerkt. Tegen die tijd
ontvangt u een nieuwe brief van ons met meer informatie.
Vragen en meer informatie
Wilt u meer weten over het windproject in Hellevoetsluis? Ga naar www.hellevoetsluis.nl/windmolens.
Hier vindt u ook allerlei relevante documenten en een link naar het college-advies over het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt ook contact opnemen met de projectleider, Herbert Faber, via
h.faber@hellevoetsluis.nl of telefoonnummer 06 31 93 81 99.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Gerda Bathoorn,
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid.

