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Geachte mevrouw Van Mulligen en heer Ubachs,
In deze brief willen wij, Eneco Wind op Land, u vast wat feedback geven op de startnotitie
zoals deze vanavond besproken zal worden.
Eneco heeft diverse initiatieven in de provincie. Zuid-Holland heeft een ambitieuze
doelstelling om 735,5 MW aan duurzame energie op te wekken. Wij onderschrijven de
zoektocht naar alternatieve locaties, deze zullen in onze ogen nodig zijn om de
doelstelling te behalen. Er staan echter enkele locaties op de kaart die vanuit onze kennis
van de omgeving beter kunnen. Graag geven we feedback op de startnotitie voordat deze
ter inzage wordt gelegd.
Onze feedback richt zich op twee gebieden: Beneluxplein en Hartel Oost.
Beneluxplein (2)
Eneco is geruime tijd bezig om de mogelijkheden voor windenergie rondom Beneluxplein
in kaart te brengen. Deze locatie is voor ons interessant vanwege de nabijheid van de
Rotterdamse wijk Heijplaat. Wij werken samen met Woonstad Rotterdam, de gemeente
Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam aan het
energieneutraal maken van deze wijk. Met de huidige aanpassingen is dit streven nog niet
behaald. Zou je de wijk echter aan een windturbine koppelen, dan is deze in één klap
energieneutraal. Om die reden is dit gebied voor ons en de gemeente Rotterdam
belangrijk en hebben wij van de gemeente het exclusieve recht gekregen om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden van windenergie in dit gebied. Wij hebben samen met
partijen als Staatsbosbeheer (eigenaar grond Bos Valckesteyn, de huidige locatie 2), RWS
(eigenaar van de grond welke bestemd is voor het doortrekken van de A4, ten westen
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van Bos Valckesteyn) en de gemeente Rotterdam (grondeigenaar voor het stuk grond ten
westen van RWS grond) gesproken over de mogelijkheid om hier een opstelling van drie
tot vier turbines te plaatsen. Alle partijen zijn bereid om hier de mogelijkheden te
verkennen. Hieronder ziet u onze suggestie om het gebied te vergroten.

Ruimtelijk gezien zou dit moeten kunnen. Het windaanbod op deze locatie is voor ZuidHollandse begrippen matig. Het is in onze ogen dan ook noodzakelijk voor een beter
renderend project om minimaal drie turbines te plaatsen. Wij bepleiten ook het
tegengaan van verrommeling van het landschap. Een lijn van drie turbines is wenselijker
dan een drie losse turbines. Een volgende opstelling zou op deze grond mogelijk zijn.
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Hartel Oost (21)
Eneco Wind is al geruime tijd betrokken bij deze locatie. Over de ontwikkelpotentie wordt
gesproken met Gemeente Nissewaard, Provincie Zuid Holland en Waterschap Hollandse
Delta. Er moet nog een keuze gemaakt worden welke marktpartij de locatie gaat
ontwikkelen en ook het waterschap, als grondeigenaar en bevoegd gezag voor de
watervergunning, beraadt zich nog in formele zin op haar positie.
In navolging van deze overwegingen heeft Eneco enige zorg over de wijze waarop locatie
Hartel Oost, in de Startnotitie MER aangegeven met de nummers 21 en 22 (zie
onderstaande uitsnede), is opgenomen. Locatie 22 staat op circa 200 meter van de
bebouwde kom van Geervliet. Op deze afstand kan een windpark niet voldoen aan de
wettelijke normen voor geluid. Ook de landschappelijke inpassing zal op deze positie een
groot obstakel zijn. Tot slot zal een windpark op die positie in het algemeen de woon- en
leef kwaliteit ernstig kunnen bedreigen. Wij adviseren u derhalve deze locatie 22 niet op
te nemen in de vast te stellen Startnotitie.
Locatie 21 daarentegen zou oostwaarts kunnen worden uitgebreid, om daarmee de
plaatsingspotentie van de locatie Hartel Oost in stand te houden. Ten oosten van de
Hartelbrug zou in milieutechnische zin nog ruimte zijn voor 1 windturbine, waarmee de
locatie ruimte zou geven aan in totaal 5 windturbines ofwel 15 tot 20 MW.

Niet kansrijke locaties


1 (Distipark Eemhaven): deze locatie hebben wij onderzocht in samenhang met
locatie 2. Wij zien geen mogelijkheden voor een grote windturbine door de
beperkte vrije ruimte op deze locatie alsmede het niet kunnen voldoen aan de
externe veiligheidseisen.
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Locatie 13 (Rodenrijs) & 14 (Bergschenhoek) zullen waarschijnlijk niet mogelijk zijn
door de bouwhoogtebeperking van Rotterdam The Hague Airport.
Locatie 44 (Delft) & 45 (Pijnacker-Nootdorp) worden aangemerkt als nieuwe
locatie. Dit is echter onterecht omdat deze locaties al eerder op de provinciale
kaart hebben gestaan. Beide locaties hebben hinder van aanwezige bebouwing en
daardoor gelimiteerde productie (windvang) waarbij locatie 44 beperkt is vanwege
de calamiteitenaanvliegroute van luchthaven The Hague-Rotterdam Airport.

Graag geven we nog mee dat niet alle nummers op de kaart en op de lijst met elkaar
corresponderen. Wij gebruiken in deze brief de nummers van het kaartje.
Wij hopen dat deze zienswijze bijdraagt aan de positieve uitrol van windenergie in ZuidHolland. Uiteraard zijn we altijd bereid de zienswijze persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Anne Melchers en Rolf Koster
Ontwikkelaars Wind op Land
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