SAMENVATTING WOB-ONDERZOEK INGEDIEND BIJ DE PROVINCIE ZUIDHOLLAND OP 16 MEI 2016 DOOR BALIJ WINDMOLEN VRIJ
Over de periode 1 oktober 2015 tot 1 december 2015: alle correspondentie
tussen de provincie Zuid-Holland (PZH) en de gemeente Zoetermeer over de
locatie De Balij.
•

PZH blijkt op 19 oktober GEEN brief aan de gemeente Zoetermeer gezonden te
hebben over A12/De Balij als potentiële windmolenlocatie. Tot nu toe beweerde
PZH dat zij Zoetermeer had geïnformeerd per brief op 19 oktober 2016. In de
behandeling van de klacht over de procedure, ingediend door Balij Windmolen Vrij
werd door PZH staande gehouden dat deze brief verzonden was. Dit blijkt nu
onjuist!

Over de periode 22 januari 2016 tot 21 mei 2016:
Alle correspondentie binnen de provincie Zuid-Holland over de locatie De Balij:
•

•

•

PZH heeft een overzicht gemaakt van alle mediaberichten. Opvallend is dat PZH
benadrukt (A. Lammerse) dat PZH niet zwicht voor tegenstand (‘ ondanks
tegenstand gaan we door met het onderzoek’). Dit lijkt haaks te staan op het
gevoerde beleid m.b.t. locatie ABC-Westland.
PZH maakt zich zorgen over gasleidingen in locatie De Balij (18/2/16). PZH stelt
dat Staatsbosbeheer (SBB) zich bij het aanbieden van locatie De Balie baseert op
de onderzoeken van Greenspread en Tauw. Beide bureaus vinden de gasleiding
een aandachtspunt. Saillant detail is dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp
opdrachtgever was van deze bureaus om een onderzoek te doen naar locaties
windenergie in Pijnacker-Nootdorp. Vraag is of SBB zomaar deze rapporten mocht
gebruiken.
Omgevingsanalyse: Binnen PZH is gesproken over een omgevingsanalyse Balij
(18/2). Na de bespreking is er geen nieuwe omgevingsanalyse gepubliceerd. Er
kan vanuit gegaan worden dat de aangeleverde omgevingsanalyse door PZH
gehanteerd wordt bij De Balij. In de analyse valt op dat:
In de ring van meewerkende organisaties worden onterecht genoemd:
- Gemeente, B&W en Raad van Waddinxveen: 10km van De Balij;
- Ondernemers Heron: Balij ligt 1,5 km van Heron;
- Wijkregisseur van Rokkeveen (wie vertegenwoordigd de regisseur?);
- Gebruikersgroep De Balij: deze groep neemt deel op persoonlijke titel,
deelnemende inwoners spreken niet namens een achterban;
In de ring van meewerkende organisaties missen wij:
Gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer (B&W en Raad)
- Omwonenden Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp binnen een straal van
750m
- Comité Balij Windmolen Vrij, Zoetermeer
- Duurzaam kan zoveel Beter, actiegroep uit Pijnacker-Nootdorp
In de ring
-

van meedenkende organisaties worden onterecht genoemd:
predikant en bewoners Rokkeveen: wat is de rol van de predikant??
Bewoners moet zijn omwonenden;
Comité Balij Windmolen Vrij: comité vertegenwoordigd 1000-en
omwonenden en natuurorganisaties en hoort in de meewerkende kring.

In de ring van meedenkende organisaties missen:
Omwonenden Pijnacker-Nootdorp
In de ring van meewetende organisaties worden onterecht genoemd:
Boerderij het Geertje (7 km van De Balij);
Actiegroep N470Nee = Duurzaam kan zoveel Beter= meewerker.

•

Samenvatting onderzoekslocatie Balij t.b.v. gedeputeerde Bom-Lemstra (4 mei
2016):
- Advies: locatie niet naders behandelen dan overige zoeklocaties;
objectief onderzoek afwachten en daarna pas keuzen maken;
- Probeer wethouders in de meewerkstand te houden door bestuurlijk
contact rond 10 mei;
- Gemeenten hebben inhoudelijk moeite met de locatie ; ten onrechte
wordt gesteld dat er verschil is tussen politieke partijen;
- Oprichten klankbordgroep (KBG) (wens vanuit PS) wordt actief
voorbereid; belangrijk dat KBG ‘geen schaamlap is’;
- Benadrukken dat GS en PS nog legio momenten hebben om
locatiekeuze te maken;
- Veel weerstand vanuit actiegroep Balij Windmolen Vrij; lobbyt actief
richting PS-leden;
- WOB verzoeken BWMV hebben volgens PZH geen nieuwe info
opgeleverd! (dat was zeker wel het geval)
- WOB SBB heet info opgeleverd over samenwerking SBB en NMfZH; dit
geeft ambtelijke discussie over sturing op proces maar geen aanpassing
standpunten;
- Procedurefouten voortraject zijn volgens PZH hersteld! Verlenging
inzagetermijn, klacht afgewezen, bestuurlijk overleg, start KBG na
besluit GS;
- SBB wordt door actiegroep als onbetrouwbaar neergezet, blijft
voorstander van de locatie; SBB wacht met actievere rol tot uitkomst
planMER ; ieder op zoek naar rol;
- NMfZH wil actief meedoen bij ontwikkeling van de locatie Balij, ambitie
om dit coöperatief uit te werken.

Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer over
de locatie De Balij.
•

•
•

•

Over media-aandacht voor De Balij; Andre Lammerse is woordvoerder
gedeputeerde Bom-Lemstra; er komt communicatie-overleg; er komt een plan
van aanpak;
PZH gaat zich met SBB buigen over samenstelling klankbordgroep (28/1/16);
Foute passage SBB komt aan de orde: ‘Overigens stelde SBB vorige week
(19/1/16) zelf geen plannen meer te hebben voor windmolens in het gebied,
gezien de weerstand tegen de plannen in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp;
Vragen PZH over het bestaan van Gebruikersplatform De Balij;

Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en de Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) over de locatie De Balij.
•
•

PZH stemt ook met NMfZH af over de omgevingsanalyse (1/2/16)
PZH deelt eerdere zienswijzen SBB met NMfZH (1/2/16)

Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en de
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) over de locatie De Balij.
•
•
•

Stellen gezamenlijk Questions & Answers op mbt windenergie;
PZH meldt op 1/2/16 al dat de planning opschuift: concept planMER eind
augustus, in najaar ontwerp herziene VRM, inspraak 2017.
Opvallend uit de Q&A’s algemeen:
- Provincie wil geen windturbines in voormalige nationale landschappen;
(=Groene Hart);
- Locaties kenmerken zich door een combinatie van technische
infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid en grootschalige
scheidslijnen tussen land en water.
- Provincie gaat zodra planMER in concept gereed is in gesprek met
partijen;
- Provincie onderschrijft de NWEA-code;

-

•

•
•

3 locaties Haaglanden alleen in beeld omdat zich initiatiefnemers
hebben gemeld;
Opbrengst molen: als Kwh-prijs daalt stijgt de subsidie (gedurende 15
jaar)

Opvallend uit de Q&A’s De Balij:
- in 2012 Greenspread onderzoek: 3-5 molens van 2MW mogelijk
met hoogte van 120-130 m);
- in 2013 Tauw-onderzoek;
milieueffecten Balij beperkt;
- Pijnacker-Nootdorp geen draagvlak binnen gemeente;
- Balij is qua milieueffecten in principe mogelijk;
- Balij past binnen beleidscriteria: zoals aansluitende infra;
- Er is een initiatiefnemer;
- Mogelijk gebrek aan draagvlak is niet doorslaggevend bij de keuze;
- Nader onderzoek moet uitwijzen onder welke voorwaarden
windturbines wel aanvaardbaar zijn;
- SBB gaat omwonenden en andere belanghebbenden betrekken.
PZH maakt mediaoverzichten persaandacht vanaf 15/8/15.
NMfZH plant structurele vergaderingen met SBB en PZH oa 20/6/16 over De Balij.

Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Zoetermeer over de locatie De Balij
•

Geen

Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Pijnacker-Nootdorp over de locatie De Balij
•

Persbericht 11 mei over besluit GS.

Alle correspondentie over de Klankbordgroep Balij (max 20 deelnemers)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Er is op 6/4/16 in technische briefing van PS over klankbordgroep gesproken;
KBG moet constructieve kritische blik op proces werpen
KBG kan op belangrijke momenten voorafgaand aan formele belsuitvorming
discussie voeren en feedback geven. Advies is niet bindend;
Gemeenten, SBB en NMfZH bepalen samen wie n de KBG zitten;
Stevige onafhankelijke voorzitter;
Direct na 10/5 communiceren;
Bom-Lemstra zou gestart zijn met bestuurlijk overleg;
KBG beslist zelf in eerste vergadering over definitieve samenstelling,
wijze en frequentie van vergaderen en verslaglegging;
Lijstje met beoogde deelnemers KBG; opvallend: DeZo, ondernemings
verenigingen P-N/ Zoetermeer, LTO glaskracht (interesse in deelnemen
windcooperatie?);
Partijen vertegenwoordigen een achterban;
Doel is opgave realiseren, constructieve gesprekken.

Over de periode 1 januari 2016 tot 21 mei 2016:
Alle correspondentie binnen de provincie Zuid-Holland over de de locatie Heron.
•

Geen

Alle correspondentie binnen de provincie Zuid-Holland over de de locatie ABC
Westland.
Mail 30/12/15 (Rijsdijk -> PZH)
• Op 24/11 was er een inloopavond/informatieavond over windmolens op het ABCWestlandterrein;
• Is heel bijzonder verlopen (mail Herwi Rijsdijk aan PZH van 30/12/15);
• Er was onrust en naaste bureb eb enkele bewoners van het bedrijventerrein uitte
zelfs hun agressie en woede jegens Rijsdijk;
• Na aanhoren commotie en bezwaren besloten om initiatief niet door te zetten
• Dit ondanks dat onderzoek uitwees dat er geen schadelijke of nadelige invloed is
op omwonenden en bedrijfspanden;
• Rijsdijk: MER-procedure niet doorzetten.
Mail 2/3/16 (PZH -> Rijsdijk)
• PZH beschouwt mail 30/12/15 als zienswijze;
• PZH begrijpt dat standpunt Rijsdijk innmiddels genuanceerder zou zijn en er geen
bezwaar zou zijn om locatie mee te nemen in planMER;
Mail 8/4/16 (Rijsdijk -> PZH)
• Rijsdijk begreep van adviseur dat door organiseren van meer betrokkenheid,
communicatie en participatie verhitte gemoederen kunnen worden omgebogen
• Rijsdijk bereid zo’n proces te doorlopen, maar wil dit proces niet vanuit ABC
Westland communiceren;
• Rijsdijk betaalt inzet adviseurs, als PZH e.e.a. wil onderzoeken uit haar naam;
Mail 11/4/16 (PZH -> Rijsdijk)
• GS wil besluit tot meenemen ABC-Westland in planMER nog paar weken uitstellen,
zodat onderzoek gedaan kan worden;
• 10 mei 2016 belsuit GS;
• PZH wil kijken in hoeverre zij inzicht kunnen geven in namen van
indieners van zienswijzen;
Mail 11/4/16 (Rijsdijk-> PZH)
• Rijsdijk bedankt voor uitstel;
• Wil namen indieners zienswijzen.
Mail 12/4/16 (PZH -> Rijsdijk)
• PZH geeft niet de namen van indieners zienswijzen (na juridisch advies);
• Rijsdijk moet zelf aangeven wie benaderd moeten worden.
Mail 8/5/16 (PZH -> Rijsdijk)
• PZH wil uitsluitsel uiterlijk 9 mei 2016.
Mail 9/5/16 (PZH -> GS / Bom-Lemstra)
• Lex Arkesteijn (tot 2015 adviseur Grontmij) heeft draagvlakonderzoek uitgevoerd.
Resultaten zijn negatief.
• Reden bedrijven ABC Westland vinden dat zij al genoeg doen aan duurzaamheid
en niet op molens zitten te wachten;
• Enkele burgers wijzen niet op voorhand af;
• Men is overwegend negatief;
• Advies ambtenaren over nu te nemen stappen niet openbaar.
Mail 9/5/16 (Rijsdijk -> PZH)
• Gesprekken geweest met enkele omwonenden en gebruikers/eigenaars
bedrijventerrein;
• Initiatief wordt overwegend negatief beoordeeld;
• Rijsdijk verwacht geen ommezwaai;
• Ziet af van doorzetten procedure.
• Noemt tuinbouw gebied De Strijp als mogelijke alternatieve locatie (is hij
grootendeels eigenaar van)
• Dankt PZH voor mogelijkheid tot houden peiling.

Verslag Lex Arkesteijn onderzoek ABC-Westland
Opvallend:
• Eind april- begin mei 7 gesprekken gevoerd met bedrijven/personen op en rond
ABC Westland (aantal ivm met overwegend negatieve reacties);
• Naar aanleiding van negatieve reacties bij informatieavond;
• Bedrijven vooral geen vertrouwen in windenergie
• Bezwaren: grootte, zichtbaarheid, geluid, schaduwhinder;
• Windturbines moeten maar ergens anders komen (NIMBY)
• Twee geluiden aanmerkelijk positiever;
• Omwonenden gematigd
• Doorzetten nu niet verstandig, wel kansen op termijn op meer positieve houding
t.o.v. windmolens;
• Meeste partijen staan open voor burgerinitiatief, bijv in samenspraak met
coöperatieven vereniging ‘Duurzaam Westland’;
Gesproken personen ikv onderzoek:
1. Tegen windenergie en vindt doelstellingen overheid niet reëel; Randstad is al
vol; verwacht schaduwhinder;
2. Positief over windenergie. 2 Turbines geen probleem; Noemt Loosduinen als
alternatief;
3. Tegen windturbines. Schaduwhinder, geluid, landschap, dischtbij woonwijken;
windenergiedoelstelling is politiek spel; plan was toch ingetrokken op
30/12/15?
4. Windenergie niet zinvol. Rotdingen, horizonvervuiling, dichtbij woonwijken;
financiele participatie is niks, zijn hoger dan kerk van Poeldijk.
5. Vragen over windturbines wel rendabel zijn; Staat open voor lasten en lusten
benadering;
6. Woont erg rustig; zorg over hinder, vraag zich af of zij windturbines überhaupt
zou willen zien;
7. Niet negatief tegen plaatsing windturbines op ABC Westland. Beseft dat er
nodige oppositie is.
-> FLUT ONDERZOEK (BWMV)
Alle correspondentie tussen de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van
Economische Zaken over de locatie De Balij.
•

Geen

