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Betreft: Zienswijze Startdocument PlanMER partiële herziening VRM windenergie 
 
 
Geachte mevrouw Maagdenberg, 
 
In het ‘Startdocument PlanMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland’ staat een 
lijst opgenomen met mogelijke alternatieve locaties waar windturbines gerealiseerd kunnen 
worden. Voor het gebied Hoek van Holland staan vier locaties opgenomen, te weten 
locatienummers 29,30, 31,32. Middels deze brief maakt ondergetekende bezwaar tegen het 
opnemen van deze locaties in het startdocument en uiteindelijk in de herziening VRM. 
 

1. In het gebied Hoek van Holland worden binnen afzienbare tijd al acht windturbines 
gerealiseerd, op de in het planMER aangemerkte locatie 31, verlengde nieuwe 
waterweg. Met deze 8 turbines wordt ca. 25 MW aan energie opgewekt. Hoek van 
Holland voorziet hierdoor al voor een zesde deel in de totaal te realiseren capaciteit 
van 150 MW aan opgesteld vermogen door windturbines zoals genoemd in het 
convenant voor haar rekening. Het aanwijzen van nog meer opgesteld vermogen in 
dit gebied is als bovenmatig te kwalificeren. 
 

2. Voorts hebben de bestaande windturbines (niet opgenomen in deze planMER) in het 
havengebied aan de overzijde aan de nieuwe waterweg ter hoogte van Hoek van 
Holland, evenals de nieuwe locaties welke al zijn opgenomen in dit planMER en de 
locaties welke voor de herziening nog worden onderzocht in dit havengebied een 
enorme invloed op de leefomgeving van de bewoners en gevestigde bedrijven in 
Hoek van Holland en directe omgeving. Dit wordt nog bestuurlijk versterkt door het 
bestuursakkoord IPO-Rijk en de doelstelling provincie Zuid-Holland waarin de 
voorkeur uitgaat naar haven en industriegebieden welke door de aanwezigheid van 
grote wateren en /of infrastructuur, (waaronder waterstaatswerken) doorslaggevend 
zullen zijn in de besluitvorming. Door deze bepaling wordt Hoek van Holland al 
ernstig en bovenmatig belast in vergelijking met alle andere gebieden welke binnen 
de werking van het convenant vallen. Het is daarom niet reëel om in Hoek van 
Holland nog eens vier extra nieuwe locaties daaraan toe te voegen. De leefomgeving 
zou daardoor nog verder en bovenmatig negatief worden belast.  

 
3. Tijdens de regionale bijeenkomst van 30-11-2015 bleek dat niet alle voorgenomen 

locaties het havengebied tegenover Hoek van Holland vermeldt staan op de kaart 
welke als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van het planMER. Ik wijs u er uitdrukkelijk op 
dat het planMER hierdoor als onvolledig en de informatie als onzorgvuldig zijn te 
kwalificeren. Aan belanghebbenden wordt hierdoor zwaarwegende informatie 
onthouden welke van grote invloed is op hun leefomgeving en waardoor zij wellicht 
ten onrechte geen zienswijze zullen indienen.  

 
4. Het plaatsen van windturbines op de vier genoemde locaties (29,30,31,32.) gaat 

geheel in tegen de doelstellingen die in de ruimtelijke visie voor dit gebied zijn 
geformuleerd en vastgesteld door gebiedscommissie, gemeenteraad en/of College 



van B&W van Rotterdam. Voor de Oranjebuitenpolder is onlangs het 
Ambitiedocument Oranjebonnen vastgesteld. Het gebied moet getransformeerd 
worden naar een gemengd agrarisch en recreatief gebied. Aan de grens tussen dit 
gebied en de Nieuwe Waterweg worden al de genoemde 8 windturbines 
gerealiseerd. Het plaatsen van nog meer turbines maakt verdere inbreuk op de 
ambities uit het document. 

 
5. Het terrein van de Stena Line (locatie 32) ligt dicht bij de vastgestelde 

ontwikkellocatie Lemaireweg. Zoals bepaald zullen hier op termijn woningen 
verrijzen. Het plaatsen van windturbines in de nabije omgeving van deze locatie is 
bijzonder onwenselijk.  
 

6. Bij de uitgifte van de percelen bedrijventerrein op industrie terrein De Kulk in Hoek 
van Holland heeft de gemeente Rotterdam bij monde van het OBR destijds bedongen 
dat de zichtzijde van de daar gevestigde bedrijven aan de Hoekse Baan gelegen 
moest zijn. Hierdoor was een voorwaarde in de omgevingsvergunning dat de 
kantoren aan die zijde gesitueerd moesten worden. Door locatie 32 worden nu 
windturbines recht voor deze zichtzijde geplaatst. Hierdoor dreigen deze bedrijven 
planschade te lijden waar compensatie voor zal worden bedongen. 
 

7. Locatie 29 is direct aan een Natura 2000 gebied gelegen. Hierdoor ontstaat 
significante ecologische schade voor dit gebied. Zoals op pagina 11 van het planMER 
is gesteld is dit ongewenst en zal een afzonderlijk beoordelingstraject naast de 
planMER en straks de projectMER moeten worden uitgevoerd.  
 

8.  Locatie 29 en 30 zijn in strijd met de in de vastgestelde gebiedsvisie beschreven 
ambitie om het gebied (economisch) te ontwikkelen tot vierseizoenenbadplaats. Aan 
deze ambitie is al deels uitvoering gegeven door het bouwen van strandhuizen en 
jaarrond horeca. Deze eigenaren zullen planschade lijden waar compensatie voor zal 
worden bedongen. 
 

9. Deze planMER en de VRM komen voort uit de landelijke doelstelling om 6000 MW 
aan windenergie op land te realiseren. In de invulling van deze doelstelling wordt 
uitsluitend naar windturbines met een opgesteld vermogen van 3 MW gekeken. Deze 
grote installaties leveren uitsluitend de opgewekte energie aan het net. Hierdoor 
wordt de economische haalbaarheid bepaald door de inkoopprijs van de opgewekte 
energie. Door de trendmatige daling van de energieprijzen, welke naar verwachting 
als gevolg van enorme overcapaciteit nog wel enkele jaren voort zal gaan zal de, voor 
kostendekkende exploitatie noodzakelijke, subsidie van grote windturbines aanzienlijk 
zijn en enorm toenemen. Andere landen zijn terughoudender en wachten 
technologische ontwikkelingen af. Hierdoor zal in tegenstelling wat in het planMER 
wordt gesteld de concurrentiepositie van Nederland en onze economie juist 
verslechteren door de plaatsing van meer grote windturbines. De doelstelling zou m.i. 
ook ingevuld kunnen worden door het subsidiëren van veel kleinere windturbines 
welke op bedrijfsniveau of in woonwijken geplaatst kunnen worden. Hierdoor kan voor 
exploitatie gerekend worden met de verkoopprijs van energie omdat het saldo van de 
geproduceerde energie verrekend kan worden met de afgenomen energie. Hierdoor 
zal het subsidiabele deel aanzienlijk kleiner zijn. Deze installaties vallen buiten de 
wettelijke kaders voor MERrapportage maar zijn m.i. wel degelijk als 
oplossingsrichting te onderzoeken.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Graag ontvang ik een bevestiging voor de goede en tijdige ontvangst van deze zienswijze 
alsmede een bevestiging voor de ontvankelijkheid daarvan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 


