Startnotitie Windenergie Noordzeeboulevard
1. Inleiding en samenvatting
De gemeente Westvoorne heeft een taakstelling voor het doen realiseren van ten minste 9
megawatt aan windenergie op de Noordzeeboulevard. Deze taak en locatie zijn vastgelegd in het
Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012 en bij de herziening van de VRM in 2017 (in de
VRM is Noordzeeboulevard aangeduid als locatie W). Hiertoe heeft de provincie Zuid-Holland het
bevoegd gezag in dit kader overgedragen aan de gemeente. Het convenant loopt tot eind 2020 maar
zal naar alle waarschijnlijkheid worden verlengd tot 2025. De gemeente heeft zo doende een
inspanningsverplichting ten aanzien van de benodigde vergunningverlening voor de realisatie van
windenergie op deze locatie, het succesvol doorlopen van ruimtelijke procedures (zoals opstellen van
milieueffectrapportage en wijziging bestemmingsplan) en de realisatie van windturbines, bij
voorkeur vóór eind 2024. Vroegtijdige en actieve betrokkenheid van inwoners en andere
belanghebbenden maakt hiervan in belangrijke mate onderdeel uit.
Op 4 maart 2020 is in de commissie presentaties het technisch Haalbaarheidsonderzoek Windenergie
Noordzeeboulevard gepresenteerd door onderzoekers Bosch & van Rijn. Binnen de huidige wet- en
regelgeving op gebied van natuur/ecologie, infrastructuur/veiligheid en landschappelijke
inpassing/recreatie schetsen de onderzoekers een aantal mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing
van windenergie.
Voort werkend op die eerste verkenning van mogelijke inpassing, beoogt deze startnotitie helderheid
te verschaffen over het proces van beleidsvorming tot realisatie van windturbines langs de
Noordzeeboulevard. Uitgangspunt daarbij is de huidige opgave voor de realisatie van minimaal 9 MW
windenergie op de aangewezen locatie, in het verlengde van de reeds aanwezige opstelling aan de
Slufter. Het doel is dat de gemeente gedurende dit proces afgewogen besluiten kan nemen waarvoor
voldoende maatschappelijke en politieke acceptatie bestaat en die daarmee zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de belangen van inwoners en andere belanghebbenden.
2. Inhoudelijke specificatie
2.1 Probleem of situatieschets
Bij de ontwikkeling van een windproject op de locatie Noordzeeboulevard speelt een aantal politieke
en maatschappelijke gevoeligheden/dilemma’s, waarover op zeker moment politieke besluitvorming
moet plaatsvinden. De milieueffectrapportage (m.e.r.) levert hiertoe grotendeels de technische
onderbouwing. Een gedragen besluit vereist vervolgens een transparante afweging. Deze dilemma’s
vormen dan ook een belangrijk onderwerp van dialoog in het participatietraject;
 Belang van natuur en natuurbeleving versus belang van recreatie en toerisme
 Ruimtelijke inpassing van de huidige opgave van 9 MW windenergie versus ruimtelijke inpassing
van de huidige opgave, zodanig dat ook een deel van de extra opgave wind in het kader van de
regionale energiestrategie (RES) wordt gerealiseerd (of daarop althans in de opstelling wordt
geanticipeerd)
 Realisatie windturbines op grond in eigendom bij de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat)
versus realisatie op grond in eigendom bij het waterschap Hollandse Delta, of een combinatie
daarvan
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Recreatie, toerisme, natuur en natuurbeleving,
Recreatie, toerisme, natuur en natuurbeleving zijn belangrijke thema’s in de gemeente Westvoorne
en specifiek in het gebied waar de ontwikkeling van de windturbines zou moeten plaatsvinden. Het
gebied ten oosten van de Brielse Gatdam heeft een belangrijke lokale en regionale recreatieve
functie voor met name watersporters en wandelaars en huisvest ook de horeca ondernemingen
Brunotti, de Stormvogel en een aantal vakantiehuisjes. Ook aan de zuidkant van het Oostvoornse
Meer bevindt zich een aantal horeca gelegenheden: Restaurant aan Zee, paviljoen de Duinrand en
hotel het Wapen van Marion.
De westzijde van de aangewezen locatie overlapt net als de Brielse Gatdam met het Natura 2000
Natuurnetwerk Nederland, gericht op de borging van kwetsbare natuurwaarden. De Checklist
Natuurbelangen bij Windenergie op Land, van de Nederlandse Natuur- en Milieu federaties beschrijft
hoe bij eventuele verwachte negatieve effecten op natuurwaarden of soorten, gezocht kan worden
naar mogelijke fysieke mitigatie, of naar compensatie als onderdeel van het projectplan. Bij beroep
bij de Raad van State ligt de ontwikkeling van windturbines in Natura 2000 gebied mogelijk gevoelig
en kan de voorkeur uitgaan naar realisatie van windenergie in de nabijheid, maar op veilige afstand
van recreatie ondernemingen.
Bezien vanuit het belang van natuur en ecologie zou de opstelling van windturbines bij voorkeur zo
ver mogelijk naar het oosten worden gesitueerd. Vanuit het perspectief van de horeca ondernemers
en recreatie op het Oostvoornse Meer zou dat juist liever meer naar de westzijde zijn.
Huidige opgave van 9 MW, of anticiperen op extra opgave te realiseren windenergie vanuit de RES
Naast de taakstelling van 9 MW uit het convenant en VRM zal er de komende jaren ook een
aanvullende opgave voor realisatie van windenergie voortkomen uit de Regionale Energiestrategie.
Het dilemma ligt daarmee voor om zich in de realisatie van het windproject ofwel te beperken tot de
huidige opgave van minimaal 9 MW of in de opstellingsvarianten rekening te houden met een extra
opgave uit de RES en daarmee te voorkomen dat er op een later moment windturbines moeten
komen op locaties waar dit maatschappelijk nog gevoeliger ligt. Zodra na publicatie van de concept
RES en RES 1.0 meer duidelijkheid ontstaat over de omvang van die aanvullende opgave, en ook de
benodigde kennis uit de milieueffectrapportage beschikbaar komt, zal hierover besluitvorming in de
raad plaatsvinden.
Realisatie windproject op grond in eigendom van Rijkswaterstaat of waterschap
De aangewezen locatie voor de realisatie van windturbines is voor een deel in eigendom bij de Staat
der Nederlanden (Rijkswaterstaat) en voor een ander deel in eigendom bij het waterschap Hollandse
Delta en waarden. De gronden van de Staat der Nederlanden bevinden zich ten westen van de Brielse
Gatdam. De gronden op en ten oosten van de Brielse Gatdam, langs de noordoever van het
Oostvoornse Meer, zijn in eigendom van het waterschap. De gemeente bezit zelf geen grond op deze
locatie en is voor de realisatie van windturbines aldaar dus afhankelijk van de medewerking van de
grondeigenaren.
In 2018 heeft de gemeente met deze grondeigenaren het overleg gestart om de beleidsvorming voor
ontwikkeling van een windproject op de aangewezen locatie in gang te zetten. Uit dit ambtelijk
overleg blijkt dat beide partijen een verschillend beleid hanteren voor het aanwijzen van een
projectontwikkelaar voor realisatie en exploitatie van windturbines.
Het waterschap Hollandse Delta heeft hierover vaste afspraken met HVC en zowel het waterschap als
HVC heeft in die gesprekken aangegeven direct te kunnen beginnen aan de ontwikkeling van de
windturbines en het participatieproces met de omgeving.
Door de Staat der Nederlanden/Rijkswaterstaat wordt verkend of het ontwikkelrecht via een
openbare toewijzingsprocedure verleend kan worden aan een marktpartij. Tot op heden is er nog
geen duidelijkheid over de termijn waarop een dergelijke procedure zou kunnen starten en wanneer
de daarmee geselecteerde ontwikkelaar dan bekend zou zijn. Een mogelijke start van een
ontwikkelaar op de gronden van Rijkswaterstaat (de Staat der Nederlanden) is dan ook nog niet
zeker, maar wordt onderzocht. Dit kan een uitdaging worden voor de gemeente, omdat met de
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provincie afspraken zijn gemaakt over een inspanningsverplichting voor het tijdstip van realisatie (bij
voorkeur vóór eind 2023) en het actief zoeken naar een ontwikkelaar indien deze niet of niet meer
beschikbaar is. Gemeente Westvoorne en Rijkswaterstaat blijven hierover actief met elkaar in
gesprek.
Als de toewijzingsprocedure van Rijkswaterstaat wél snel leidt tot selectie van een ontwikkelaar,
kunnen we te maken krijgen met twee ontwikkelaars op een relatief kleine locatie. Dit zou tot extra
complexiteit leiden in het gehele proces tot realisatie en exploitatie.
2.2 Doelstelling van het beleidsproces of project
In de Gebiedsvisie Voorne-Putten 2016-2020 werd een realistisch ruimtelijk perspectief geschetst
voor de toekomst, gericht op het verder verbeteren van de woon-, werk- en toeristisch-recreatieve
kwaliteit van het eiland. Het bewust omgaan met dat wat de natuur aanreikt, duurzame
energievoorziening en in balans met het water blijven leven zijn daarin de belangrijkste
duurzaamheidsaspecten. Het gewenste toekomstperspectief hierbij was Voorne-Putten als
blauwgroene oase tussen stad en delta. Ook in de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 uit
2018 staat verbinding centraal; verbinding tussen duurzaamheid en andere thema’s waar we aan
werken, zoals ruimtelijke ordening, wonen, natuur, mobiliteit en economie.
In de ontwikkelagenda ‘Lokale Democratie 2017-2022’ hebben gemeenteraden en
gemeentebesturen onder begeleiding van de VNG een visie vastgelegd, die erop is gericht te komen
tot een sterke lokale democratie die maatschappelijke problemen op maat kan aanpakken, en een
gemeentebestuur (raad en college) dat in rol en inrichting, proces en praktijk, start met de wensen
en verwachtingen van de samenleving. Daarin staan gelijkwaardigheid, transparantie en
samenwerking centraal. Bij de uitwerking van het proces van beleidsvorming tot aan realisatie en
exploitatie van windturbines aan de Noordzeeboulevard zullen de verschillende belangen en
waarden dan ook in een transparant proces actief worden opgehaald en met elkaar verbonden. Dit
alles binnen de kaders van wet en regelgeving rondom natuur en milieu, geluid, slagschaduw,
infrastructuur en veiligheid.
2.3 Breder kader of programma, relatie met andere processen/projecten.
Voor een goede voortgang van het proces is het van belang dat de gemeenteraad de verbinding weet
te leggen tussen de verschillende groepen en verschillende opvattingen ten aanzien van de realisatie
van windturbines aan de Noorzeeboulevard dit kan vertalen richting het lokale bestuur. Het is een
goed gebruik dat de ontwikkeling van wind- of zonneparken altijd starten met zorgvuldige
procesparticipatie. Daarvoor is het nodig dat gemeenteraden en colleges hun inwoners ontmoeten
en spreken, weten wat er in de samenleving leeft en op basis daarvan verschillende rollen kunnen
innemen; nu eens faciliterend en stimulerend, dan weer dienstverlenend en handhavend. Met die
betrokkenheid is onlosmakelijk transparantie verbonden; je moet weten wat er speelt en wat er leeft
om betrokken te kunnen zijn. Dat geldt zowel voor betrokkenheid van de gemeenteraad bij haar
inwoners als andersom. Relatiemanagement op basis van goede informatie, goede communicatie en
goed luisteren is hier van groot belang. Een aantal ‘best practices’ wordt hieronder aangehaald.
Burgerparticipatie in gemeente Westvoorne
Conform de beleidsnotitie Burgerparticipatie van de gemeente Westvoorne zet de gemeente
burgerparticipatie vooral in voor betere aansluiting op de verschillende wensen van burgers en om
beter gebruik te maken van de kennis van burgers. Dit ter bevordering van de kwaliteit van
gemeentelijk beleid en om draagvlak voor beleid te vergroten. In de beleidsnotitie wordt bovendien
een set spelregels voor burgerparticipatie benoemd en de eerste spelregel beschrijft dat raadsleden
vanuit hun rol als volksvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid hebben om te vragen welke
problemen en prioriteiten de inwoners van Westvoorne ervaren en welke behoeften en wensen er
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bestaan. Vanuit dat perspectief wordt in de planning eerst de participatie opgestart en worden de
ideeën die daarmee worden opgehaald meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
In de Handreiking Participatie in Duurzame Energieprojecten van de VNG wordt gesteld dat “het … te
kort door de bocht (is) om te stellen dat participatie de heilige graal is voor draagvlak, maar het
vergroot doorgaans wel de kwaliteit van de besluitvorming en de acceptatie, mits de omgeving tijdig
en effectief wordt aangehaakt.”
Punt van aandacht in het participatietraject is het overbruggen van verschillen in kennisniveau. In het
Handboek Omgevingsparticipatie bij Windenergie op Land van de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines (NLVOW), wordt dat als volgt benoemd. “Vertegenwoordigers van de
ontwikkelaar en van de gemeente hebben hele organisaties achter zich, zijn soms al jaren bezig met
windenergie en hebben het geld om externe adviseurs in te schakelen; - omwonendenvertegenwoordigers moeten alles doen in hun eigen vrije tijd (en op eigen kosten) en hebben, zeker
in het begin, een grote kennisachterstand.”
Leidraad Windenergie Voorne-Putten
Eind 2018 is door de colleges van de vier samenwerkende gemeenten de Leidraad Windenergie
Voorne-Putten vastgesteld, die zorgt voor gelijke spelregels voor de realisatie van windenergie op
Voorne-Putten. Ook de volgende kernpunten van de leidraad vormen het uitgangspunt in het proces
naar realisatie van windenergie op de Noordzeeboulevard;
 Zo vroeg mogelijk starten met participatie in het proces
 Minimaal 25% lokaal eigendom (Coöperatie Voorne-Putten Energie), oplopend tot 50%, conform
het Klimaatakkoord
 Inrichten gebiedsfonds met een vaste afdracht van € 1, - / MWh
Regionale energiestrategie en extra opgave voor windenergie
Daarnaast betekent de Regionale Energiestrategie, waarvan in het kader van het klimaatakkoord
momenteel een concept wordt uitgewerkt, mogelijk een extra opgave voor windenergie voor
Voorne-Putten en gemeente Westvoorne. Zodra meer duidelijkheid is over de omvang van die
opgave, zal worden overwogen of het wenselijk en mogelijk is deze opgave op de huidige windlocatie
te realiseren (door slimme keuzes ten aanzien van capaciteit en/of aantal windturbines) of dat er
naar een andere locatie moet worden gezocht.
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Proces
Onderstaand schema uit de Handleiding Participatieplan Wind op Land van de Nederlandse
Windenergie Associatie (NWEA) geeft een goed beeld van het ontwikkelingsproces.

Voor de gemeente Westvoorne kan dit het proces van besluitvorming op de volgende manier vorm
krijgen. Onder voorbehoud van actuele maatregelen ten aanzien van de corona pandemie
:
Periode
Activiteit
november 2019Eerste ronde gesprekken met individuele belanghebbenden
maart 2020
Haalbaarheidsonderzoek toegelicht in Commissie presentaties
voorjaar-zomerRaadsbesluit over voorliggende startnotitie /plan van aanpak
najaar 2020
proces en participatie
Opstarten participatieproces ophalen eerste reacties, eerste
bijeenkomsten omgevingsadviesraad (klankbordgroep) ook als
input voor de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.),
Collegebesluit over verlenging convenant Windenergie Stadsregio
Rotterdam tot 2025
Kennisname van de scenario’s ten aanzien van de concept-RES en
raadsbesluit over wel/niet opnemen mogelijkheid van
aanvullende opgave op Noordzeeboulevard
najaar-voorjaar
Raadsbijeenkomst rondom haalbaarheidsonderzoek en eerste
2020
bevindingen uit participatie
Bijeenkomsten van de omgevingsadviesraad en inloopavond ter
voorbereiding van de NRD
Collegebesluit vaststellen notitie Reikwijdte en Detailniveau in
het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.)
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2021

2021-2022
Medio 2024?

Kennisname van de scenario’s ten aanzien van RES 1.0 en
raadsbesluit over wel/niet opnemen mogelijkheid van
aanvullende opgave in m.e.r. of zoeken naar nieuwe locatie
Onderzoeken m.e.r.
Collegebesluit vaststellen voorkeursvariant m.e.r.
Nadere onderzoeken voorkeursvariant.
College besluit vaststellen m.e.r.
Raadsbesluit wijziging/vaststelling bestemmingsplan op basis van
alle onderzoeken & voorkeursvariant m.e.r.
Raadsbesluit vergunningverlening
Oplevering windturbines

Betrokkenheid van de gemeenteraad
Als hoogste orgaan in de gemeente wordt de gemeenteraad meegenomen in het proces,
geïnformeerd over de voortgang van het project (inclusief participatie) en ondersteund in haar
voorbereiding tot besluitvorming. Kennisneming van en besluitvorming door de raad vindt plaats
over de volgende onderwerpen:
− vaststellen haalbaarheidsonderzoek en vervolg proces (deze startnotitie)
− ter kennisname Notitie Reikwijdte en Detailniveau (in het kader van de m.e.r.)
− ter kennisname voorkeursalternatief m.e.r.
− ter kennisname m.e.r.
− besluitvorming gemeentelijke coördinatie, besluitvorming bestemmingsplan en vergunning
verlening
Door dit proces wordt de raad in staat gesteld haar besluitvorming te plegen op basis van alle
benodigde onderzoeken en input van haar inwoners en overige betrokkenen. Naast de formele
bestuurlijke behandelvoorstellen wordt circa twee keer per jaar een raadsinformatiebrief uitgestuurd
over de voortgang, en worden telkens voorafgaand aan de inloopavonden voor inwoners ook voor de
raad thema-avonden georganiseerd over het onderzoek en het proces.
Voorlopige planning van het project*

* Onder voorbehoud van actuele maatregelen ten aanzien van de corona pandemie

Een zorgvuldig en gedragen proces heeft prioriteit boven een snelle realisatie van het windproject.

2.4 Beoogde resultaten
De gemeente draagt zorg voor transparantie over het proces van beleidsvorming tot realisatie van
windturbines langs de Noordzeeboulevard. In dat kader draagt participatie van inwoners en andere
belanghebbenden bij aan verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en acceptatie van
de besluiten.
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2.5. Burgerparticipatie
Conform de notitie Burgerparticipatie van Gemeente Westvoorne vindt participatie plaats in
verschillende fasen van beleidsvorming, van voorbereiding, ontwikkeling en besluitvorming tot
uitvoering en evaluatie. In de voorbereidende fase van dit windproject, na vaststelling van de locatie
in 2017 in het kader van de VRM zijn inwoners vooral geïnformeerd via nieuwsberichten en -in het
geval van ‘direct’ belanghebbenden- gesprekken met gemeenteambtenaren. In de volgende fasen zal
de participatie raadplegend/ adviserend worden ingestoken, waarbij de omgevingsadviesraad ook
een co-producerende rol krijgt. Dit in lijn met de elders in deze notitie aangehaalde publicaties die
pleiten voor een vroegtijdige actieve betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden bij de
ontwikkeling van windprojecten.
Raadpleging van inwoners en andere belanghebbenden:*

* Onder voorbehoud van actuele maatregelen ten aanzien van de corona pandemie

−

−

−

−

Dialoog met individuele belanghebbenden
o Tijdstip(pen): gestart in 2019, wordt voortgezet gedurende het gehele proces
o Doel: laagdrempelige uitwisseling van informatie, stimuleren participatie en
samenwerking tot meest optimale ontwikkeling
o Doelgroep: individuele belanghebbenden met een specifiek belang anders dan dat van
inwoners; ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, actiegroepen, belangengroepen
o Methode: direct persoonlijk contact van gemeente Westvoorne met belanghebbenden,
dialoog over afwegingen en waarden/belangen
Peiling onder inwoners van Westvoorne
o Tijdstip(pen): nader te bepalen, maar vanwege benodigd kennisniveau bij voorkeur na
informatieavond/oprichtingsbijeenkomst omgevingsadviesraad. Overweging om
gedurende het proces meerdere peilingen uit te voeren om ontwikkeling in opvattingen
door de tijd heen zichtbaar te maken
o Doel: indruk krijgen van wat inwoners belangrijk vinden en wat hun voorkeuren zijn
o Doelgroep: inwoners en gebruikers van het betreffende gebied
o Methode: voorleggen van verschillende vragen en varianten om doorslaggevende
argumenten boven water te krijgen waarop mensen hun mening baseren. Vergt
zorgvuldige opzet.
Informatiebijeenkomsten voor raadsleden van gemeente Westvoorne
o Tijdstip: telkens voorafgaand aan de inloopavonden voor inwoners en andere
belanghebbenden
o Doel: raadsleden informeren over alles wat met het windproject te maken heeft en hen
de mogelijkheid geven daarop hun input te geven
o Doelgroep: raadsleden van gemeente Westvoorne
o Vorm: kan per avond verschillen, vergelijk ‘Inloopavonden’.
Inloopavonden
o Tijdstip: half mei, ná de inloopavond over het Oostvoornse Meer en de RES op 7 mei.
Volgende inloopavond(en) telkens vóór belangrijke (besluitvormings-)momenten in het
proces. Rekening houdend met de agenda’s van de diverse belanghebbenden.
o Doel: op laagdrempelige wijze aan inwoners en alle andere belanghebbenden de
mogelijkheid bieden zich te informeren over alles wat met het windproject te maken
heeft (geluid, schaduw, formaat, vergunningverlening, financiële participatie etc.) en hun
input daarop te geven. De eerste inloopavond is bedoeld als aftrap om te markeren dat
er nu echt gestart wordt met de invulling van windenergie op deze locatie. Bezoekers
worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de omgevingsadviesraad.
o Doelgroep: alle belanghebbenden; ondernemers, inwoners, natuur- en
milieuorganisaties, raadsleden (als toehoorders), eenieder die geïnteresseerd is maar die
niet kan/wil deelnemen aan de omgevingsadviesraad. Uitnodigingen via de media en via
brieven aan bewoners binnen een vaste afstand tot de locatie Noordzeeboulevard).
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Vorm: kan per avond verschillen, dialogen met verslaglegging, waarvan de resultaten
worden meegenomen in het proces. Visualisaties van de verschillende mogelijkheden en
opstellingen van het windproject, bijvoorbeeld met behulp van visualisatiesoftware
en/of VR simulaties. Toelichting van op dat moment actuele thema’s, zoals aftrap/
vorming omgevingsadviesraad, NRD, voorkeursalternatief, uitkomsten m.e.r., financiële
participatie, wijziging bestemmingsplan. Vertegenwoordigers vanuit de
omgevingsadviesraad kunnen als zij dat willen tijdens de inloopavonden rapporteren
over het proces en actuele thema’s.
Omgevingsadviesraad,
o Tijdstip: circa 4 á 5 bijeenkomsten per jaar
o Doel: alle belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij de beleidsvorming, voorbereiding
en ontwikkeling en hen daarbij in de gelegenheid stellen hun belangen en zorgen zo goed
mogelijk mee te laten wegen. Daartoe op gelijk kennisniveau brengen van de diverse
aanwezigen om vervolgens samen thema’s uit te werken, zoals financiële participatie,
gebiedsfonds, overige afspraken. Voor bespreken en waar nodig/ mogelijk bijschaven
van diverse stappen in het proces.
o Doelgroep: alle belanghebbenden; ondernemers, inwoners, natuur- en
milieuorganisaties, grondeigenaren (Waterschap, Rijkswaterstaat), gemeente,
ontwikkelaar(s), andere overheden
o Vorm: onder leiding van onafhankelijke, inhoudelijk deskundige procesbegeleider
Nieuwsbrieven windenergie Noordzeeboulevard:
o Tijdstip: voorafgaand aan of na afloop van belangrijke momenten in het project en ten
minste twee per jaar
o Doel: informeren over voortgang, ontwikkelingen, inspraakmomenten en procedures
(deadlines)
o Doelgroep: Gemeente Westvoorne breed
o Vorm: berichtgeving via de mail en op de website. Waar nodig aangevuld met
persberichten in plaatselijke media en website.
Website/persberichten: zie ‘Nieuwsbrieven’
o

−

−

−

3. Baten en lastenafweging
Meewerken aan de ontwikkeling van een windproject vraagt een aanzienlijke inzet vanuit de
gemeente. Met name op het gebied van participatie en communicatie heeft de gemeente een
belangrijke rol. Voor projectleiding, communicatie en overige ambtelijke ondersteuning zal de eerste
jaren extra inzet nodig zijn. Gezien de specifieke kennis over windenergie zal in ieder geval voor de
projectleiding een externe kracht moeten worden ingehuurd die over de benodigde expertise en
netwerk beschikt. Met aanvankelijke ondersteuning door RVO is dat in Westvoorne reeds het geval.
Naast de reeds genoemde projectleider zal er ook voor een beperkt aantal uren per jaar externe
procesbegeleiding voor de participatiebijeenkomsten worden ingehuurd.
Daarnaast moet de gemeente medewerking verlenen aan het laten doorlopen van ruimtelijke
procedures voor planologische inpassing en vergunningverlening. Hiervoor zal door de ontwikkelaar
een beroep worden gedaan op de betreffende functies in het ruimtelijk domein. Op basis van wet en
regelgeving is de gemeente verplicht om de gemaakte kosten privaatrechtelijk te verhalen op de
projectontwikkelaar. Dit is ook voor andere ontwikkelingen in het ruimtelijk domein een gangbare
praktijk. Zo bezien houdt het geen bijzondere risico’s in, maar dienen wel goede afspraken gemaakt
te worden met de ontwikkelaar.
Financiële baten aan de gemeente worden geboden door bouwleges en OZB, en een gebiedsfonds in
het kader van de Leidraad Windenergie Voorne-Putten. De gemeente bezit op de aangewezen locatie
zelf geen grondposities. Dit project levert daarnaast niet-financiële baten. Door realisatie van de
windturbines op de Noordzeeboulevard voldoet de gemeente aan haar opgave voor windenergie uit
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het convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam en levert zij ook een bijdrage aan haar
eigen doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening.
4. Besluit:
1. De startnotitie vast te stellen
2. Het presidium te verzoeken de startnotitie te agenderen voor bespreking in de
gemeenteraad
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