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Geachte leden van de raad,
Op 3 december 2015 heeft u van ons college een concept ontvangen van een zienswijze op het
startdocument planMER dat de provincie Zuid-Holland in procedure heeft gebracht met het oog op een
partiele herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit voor het aspect windenergie. Wij hebben een tweetal
reacties ontvangen. Eén van de fracties van Gemeentebelangen en LPN en één van de fracties van de PvdA
en GroenLinks. Beide reacties hebben geleid tot wijzigingen in de zienswijze. Hieronder geven wij kort aan
op welke wijze de wensen en bedenkingen zijn verwerkt in de zienswijze. Wanneer wensen en bedenkingen
niet zijn verwerkt dan wordt toegelicht waarom dit niet het geval is.
Wensen en bedenkingen fracties Gemeentebelangen en LPN
De meeste punten die in de gezamenlijke reactie van beide fracties is opgenomen, zijn verwerkt in de
aangepaste zienswijze. Het betreft onder andere de versterking van de conclusie aan het eind van de
zienswijze dat de locatie A12/Balij wat de gemeente betreft niet verder onderzocht moet worden en het
betrekken van belanghebbenden in het algemeen en de gemeente Zoetermeer in het bijzonder. Door aan
het eind van de zienswijze een zin op te nemen die benadrukt dat wij het belangrijk vinden dat de
gemeente, de inwoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd, is invulling gegeven aan de
reactie van Gemeentebelangen en LPN.
Een deel van die punten is niet overgenomen in de zienswijze. Het gaat dan onder andere om het goed
meewegen van het belang van tuinders bij het aspect schaduw en het standpunt dat windturbines in welke
omvang dan ook niet in een groen/natuur/recreatiegebied thuishoren. Deze aspecten zijn niet verwerkt in
de zienswijze omdat ze geen betrekking hebben op de onderzoeksopzet, maar op de weging van
onderzoeksresultaten. Daarmee horen deze opmerkingen eerder thuis in de volgende stap van het proces
dan nu bij het startdocument. De reactie op het aspect geluid is eveneens niet overgenomen omdat dit voor
deze fase al voldoende is geborgd door het verzoek van de gemeente om ook de contour van het geluid te
onderzoeken waarbij mensen geen overlast meer ervaren (de zogenaamde Lden 37-contour).
Wensen en bedenkingen PvdA en GroenLinks
Van de door de PvdA en GroenLinks ingediende wensen en bedenkingen hebben wij eveneens een groot
deel verwerkt in de zienswijze. Het verzoek om de provincie te vragen de gemeente beter en zorgvuldiger
te bedienen, is toegevoegd in de laatste zin van de zienswijze. De suggestie om de provincie te vragen haar
gegevens over windturbines niet alleen in vermogen uit te drukken, maar ook in hoogte is eveneens
overgenomen.
Niet overgenomen is het voorstel voor het uitbreiden van het onderzoeksgebied in het algemeen en naar
Heron in het bijzonder. Dit verzoek is niet in overeenstemming met het door de raad in meerderheid
ingenomen standpunt hieromtrent en kunnen wij om die reden niet opnemen in een zienswijze richting de
provincie. Alleen de raad in zijn geheel kan een nuancering op dit punt in de zienswijze aanbrengen.
Ambtshalve wijziging
Naast wijzigingen als gevolg van de ingediende wensen en bedenkingen hebben wij ambtshalve ook een
wijziging aangebracht. Het betreft een verwijzing naar de onderzoekslocatie in Delft. De definitieve
zienswijze treft u als bijlage bij deze informatienota aan.
Verlenging termijn ter inzage legging locatie A12/Balij tot 12 januari
Verder willen wij u volledigheidshalve informeren dat de provincie heeft geconstateerd dat bij de
terinzagelegging van het Startdocument PlanMER over te onderzoeken locaties voor windenergie in ZuidHolland drie locaties niet goed op de kaart zijn ingetekend. Eén van de locaties waarbij dit het geval is, is de
locatie A12 in de Balij. Dit heeft ertoe geleid dat inwoners uit sommige delen van betrokken gemeenten
mogelijk onvoldoende geïnformeerd zijn over de te onderzoeken locaties voor windenergie en de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De provincie herstelt dit door een nieuwe advertentie te
plaatsen waarin betrokkenen op de onjuiste aanduiding op de kaart wordt gewezen. De termijn waarbinnen
een zienswijze kan worden ingediend wordt specifiek voor deze drie locaties met vier weken verlengd, en
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wel tot en met 12 januari 2016 in plaats van 14 december 2015. Een afschrift van de publicatie treft u als
bijlage aan.
Verzending van de zienswijze
De zienswijze waarin de aanpassingen zijn verwerkt, treft u als bijlage bij deze informatienota aan. Vanwege
de verlenging van de termijn zullen wij de zienswijze versturen op vrijdag 8 januari. Indien de bijgevoegde
zienswijze voor u nog aanleiding geeft tot reactie vernemen wij deze dan ook uiterlijk 7 januari 2016.
Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

het college van Pijnacker-Nootdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.P.R. Woudstra

mw. F. Ravestein
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