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Windenergie
Onderzoeken
Locatie 50 (aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil) was een gewenste locatie in de
nota Wervel (2006) en is geschrapt in de ontwerpnota Wervelender (2009) omdat de locatie
te geïsoleerd ligt en niet nabij een economisch complex.
In de nota Wervelender (2011) is locatie 50, op inspraak van één initiatiefnemer,
opgenomen als gewenste locatie. Bij het vaststellen van de nota Wervelender (2011) is
afgesproken dat de studielocaties en alle locaties aan de randen van een nationaal
landschap onderzocht worden door H+N+S Landschaparchitecten. Locatie 50 is niet
meegenomen in dat onderzoek. Locatie 50 is zonder m.e.r. - procedure door de provincie
vastgesteld. Bepalend voor de locatiekeuze zijn de onderzoeken van de initiatiefnemer zelf
geweest. Deze onderzoeken (voor 2006 uitgevoerd) zijn gedateerd. Door alle technische
ontwikkelingen zijn windturbines steeds hoger geworden en leveren ze meer MW. De
inwoners van Korendijk zijn nooit gehoord.
Waarom VVD Korendijk samen met de raad van Korendijk een eigen onderzoek startte en
doorzet
• De keuze voor locatie 50 is niet onderbouwd en zonder objectief onderzoek
vastgelegd.
• Korendijk wil in overleg met haar inwoners eigen zorgvuldige afwegingen maken om
te komen tot een locatie waar draagvlak voor is bij de inwoners. Draagvlak is een
vereiste en bij wet geregeld in de Aarhus Conventie (door Nederland geratificeerd in
2004).
• locatie 50 ligt in het meest dicht bevolkte stuk van Korendijk en omdat het Spui juist
hier op zijn smalst is, heeft de locatie ook consequenties voor de inwoners van
Voorne-Putten.
• Voor Voorne-Putten heeft de provincie een gebiedsprofiel vastgesteld waarin zij het
gebied dat direct grenst aan locatie 50, vastleggen als een waardevol open landschap
waarin geen plaats is voor windturbines.
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Diezelfde provincie eist van een buurgemeente dat zij op nog geen 100 meter afstand
daarvan, wel windturbines plaatsen.
In de Verordening Ruimte & Mobiliteit die onlangs door de provincie is vastgesteld,
is aangegeven dat geschikte gebieden voor plaatsing van windturbines gebieden zijn
waarin windenergie gecombineerd kan worden met technische infrastructuur,
grootschalige bedrijvigheid en grootschalige scheidingslijnen tussen land en water.
Kijkend naar locatie 50 concludeert VVD Korendijk dat het Spui te bescheiden is om
te voldoen aan de eis van een grootschalige scheidingslijn tussen land en water.
Tevens is in de nabijheid van locatie 50 geen sprake van grootschalige bedrijvigheid
of behoort een combinatie met technische infrastructuur tot een van de
mogelijkheden.

Wat VVD Korendijk wil bereiken met het onderzoeksresultaat
• Voorkomen dat op basis van onvolledig onderzoek en onjuiste informatie
vastgehouden wordt aan een van de meest ongeschikte locaties binnen Korendijk
• Een gedegen locatieafweging maken op basis van de uitkomst van het eigen
onderzoek (brede MER)
• Met de gekozen werkwijze, te weten inbreng van inwoners en een
stakeholderspanel van belanghebbenden, een breed draagvlak creëren
• 15 MW realiseren op de minst ongeschikte locatie binnen Korendijk.
Inloopavond op donderdag 18 december a.s.
De VVD fractie roept alle inwoners van Korendijk op om donderdag 18 december tussen
19:30 uur en 21:30 uur naar het gemeentehuis van Korendijk te komen om zich te laten
informeren over de concept brede MER. Medewerkers van het bureau Tauw/Ecofys zijn die
avond aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad een motie van de VVD aangenomen waarin de
raad besluit om op basis van een planMER , en in overleg met de inwoners, een
verantwoorde en gedragen keuze voor windenergie te maken. Om dit waar te maken is uw
komst naar het gemeentehuis onontbeerlijk. Uw aanwezigheid op 18 december a.s. stellen
wij dan ook zeer op prijs.
Namens de VVD fractie, Marijke Boorsma (fractievoorzitter)
Namens het bestuur VVD Korendijk, Arie Janson (Voorzitter)

Pagina | 2

