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Onderwerp: Leidraad Windenergie
Besluit:
1. In te stemmen met de nota van beantwoording van de zienswijzen die zijn ingebracht naar
aanleiding van de ontwerp-Leidraad Windenergie.
2. De gewijzigde ontwerp-Leidraad Windenergie definitief vast te stellen en op de gebruikelijke
wijze te publiceren.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief met toezending van
de stukken.
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1. Aanleiding
Op 31 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Routekaart duurzaam VoornePutten 2040. De algemene doelstelling vanuit de Routekaart is het realiseren van een
energieneutraal en circulair Voorne-Putten in 2040. Om dit te behalen zal ingezet moeten worden
op energiebesparing en duurzame energieopwekking o.a. door zon en wind. Wat betreft
windenergie heeft Voorne-Putten richting de provincie een aanbod gedaan om vier windlocaties op
het eiland te realiseren. De gemeente Westvoorne heeft binnen dit aanbod een te realiseren
opgave van 9 MW op de locatie Noordzeeboulevard ter plaatse van het Oostvoorne meer. Eén van
de activiteiten die in de Routekaart is opgenomen is het opstellen van een regionale Leidraad voor
Windenergie.
Doel van de leidraad is dat dit bewoners, bedrijven en marktpartijen duidelijkheid biedt over de
randvoorwaarden die gelden bij het realiseren van windenergieprojecten. Daarnaast biedt de
Leidraad, naast het wettelijk kader, een toetsingskader dat wordt gehanteerd bij de beoordeling
van aanvragen voor het plaatsen van windturbines. De Leidraad zal allereerst wordt gehanteerd bij
de het realiseren van het VP-aanbod, dat nu door de provincie in de VRM is vastgelegd. Maar kan
in de toekomst ook bij eventuele nieuwe windprojecten worden ingezet.
2. Argumenten
In de Leidraad is een aantal randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot compensatie,
financiële participatie en leefkwaliteit. Ook wordt ingegaan op de rol van de gemeenten.
Naar aanleiding van de Routekaart is een startnotitie opgesteld voor de Leidraad windenergie, die
op 4 oktober 2017 is goedgekeurd door het PFO RO, Wonen en Duurzaamheid. Op 25 juni 2018
heeft uw college ingestemd met het vrijgeven van de concept-leidraad windenergie voor de
inspraak. De Leidraad Windenergie heeft van 4 juli tot en met 1 augustus 2018 ter inzage gelegen.
Op de leidraad zijn 25 reacties ingediend bij de vier VP-gemeenten. Deze zienswijzen zijn
weliswaar ingediend door verschillende personen en organisaties, maar 19 reacties hebben
dezelfde inhoud. De reacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording, die is bijgevoegd bij dit
advies.
In de reacties is onder andere aandacht gevraagd voor:
De mate van gevraagde financiële participatie bij windprojecten op Voorne-Putten;
De leidraad stelt een minimum van 25% participatie bij windprojecten op het eiland. De
verwachting is dat in het klimaatakkoord een ambitie van 50% zal worden uitgesproken. Er is voor
gekozen om vast te houden aan de opgenomen norm van 25%, omdat het hier om een minimum
gaat en dit percentage ook voor de moeilijker te exploiteren locaties haalbaar is.
De minimale bijdrage van de exploitant aan het op te richten gebiedsfonds;
In de ontwerp leidraad was een minimale bijdrage aan het gebiedsfond van € 0,50,- per MWh
opgenomen. Op basis van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines
(NLVOW) en ervaringen in de praktijk is besloten, om deze bijdrage in de definitieve Leidraad te
verho-gen tot € 1,- per MWh (ongeveer € 6.500,- per turbine per jaar).
Overlast van laagfrequent geluid;
Van de exploitant wordt gevraagd om in het omgevingsproces ook aandacht te besteden aan het
aspect van laagfrequent geluid. Overlast van laagfrequent geluid wordt regelmatig als klacht
genoemd door omwonenden van windlocaties. Overleg en het maken van afspraken op dit gebied
dient echter te geschieden op basis van overleg en dialoog met een ontwikkelaar. Er kunnen
hierover namelijk geen harde eisen worden gesteld omdat voor laag frequent geluid geen wettelijke normen gelden.
Op bovengenoemde punten is de ontwerp-Leidraad windenergie inhoudelijk aangepast.
Hiernaast zijn nog enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
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De DCMR, de provincie Zuid-Holland en de REScoop (koepelorganisatie voor lokale energiecoöperaties) hebben inbreng geleverd tijdens het proces van opstellen van de leidraad. Daarnaast
zijn deze partijen ook betrokken geweest bij de verwerking van eerdergenoemde inspraakreacties
op de ontwerp-Leidraad.
Het PFO Voorne-Putten heeft in november 2018 schriftelijk ingestemd met de definitieve versie
van de Leidraad windenergie en de Nota van Beantwoording die hierbij is gevoegd. De definitieve
versie van de Leidraad dient nu formeel door de afzonderlijke vier colleges van de VP-gemeenten
te worden vastgesteld.
Het vaststellen van de Leidraad met randvoorwaarden voor windprojecten valt onder de beleidsvrijheid van een gemeente. Uiteindelijk vormen de weergegeven randvoorwaarden een toetsingskader voor de gemeente op basis waarvan overwogen wordt of planologische medewerking (op
basis van de Wro) verleend kan worden voor het betreffende project. De leidraad moet op de
gebruikelijke wijze (via de gemeentelijke Inspraakverordening) bekend gemaakt worden.
Het instellen van beroep tegen de Leidraad is niet mogelijk.
3. Aanpak/uitvoering
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met de nota van beantwoording van de zienswijzen die zijn ingebracht naar
aanleiding van de ontwerp-Leidraad Windenergie.
2. De gewijzigde ontwerp-Leidraad Windenergie definitief vast te stellen en op de gebruikelijke
wijze te publiceren.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief met toezending van
de stukken..
4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
De definitieve Leidraad wordt op de gebruikelijke wijze (via het gemeentepagina in weekblad
Westvoorne) gepubliceerd.
5. Duurzaamheid
De Leidraad Windenergie is een belangrijk instrument o.a. door de mogelijkheden die het biedt
om burgers te laten participeren in windenergieprojecten.
6. Kosten, baten en dekking
Aan de vaststelling van de leidraad zijn geen (directe) financiële consequenties verbonden.
7. Risicomanagement en weerstandvermogen
8. Toelichting
9. Samenvatting
-
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