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Geachte heer Kuipers,
Eind 2015 heeft de Provincie Zuid-Holland een partiële herziening van de Verordening
Ruimte gestart voor het plaatsen van windturbines in de provincie. In het Startdocument
planMER is een onderzoeklocatie Al2/Balij (locatie 45) opgenomen die door uw
organisatie bij het Provinciebestuur is aangedragen als onderzoeklocatie.
We betreuren het dat uw organisatie ons tevoren daarvan niet op de hoogte heeft
gesteld. De onverwachte aankondiging heeft ons en onze bewoners onaangenaam
verrast. Veel bewoners uit omliggende buurten zijn bezorgd over de gevolgen voor hun
leefomgeving als er windturbines in het Balijbos worden gerealiseerd.
De raad heeft het college unaniem opdracht gegeven om schriftelijk - namens de
gemeenteraad van Zoetermeer - richting Staatsbosbeheer zorgen uit te spreken over de
mogelijke gevolgen voor omwonenden in Zoetermeer en gebruikers van het Balijbos bij
een keuze voor locatie 45 als plek voor het plaatsen van windturbines. Daarom willen wij
onze zienswijze, die wij bij de Provincie Zuid-Holland hebben ingediend, ook bij u
namens de gemeenteraad nadrukkelijk onder de aandacht brengen (zie bijlage bij deze
brief). Wij verzoeken u vriendelijk ons op de hoogte te houden van uw initiatief.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. H.M.M. Koek

Bijlage: Zienswijze gemeente Zoetermeer
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Geacht college,

Bijlagen

U heeft met ingang van 3 november 2015 het startdocument planMER partiële herziening
Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM) windenergie ter inzage gelegd. Met deze brief
willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Procedure
Begin december hebben wij met u geconstateerd dat de zienswijzeprocedure in
Zoetermeer tot dan toe niet goed was verlopen. Wij zeggen u dank voor de wijze waarop
u ons en onze bewoners bent tegemoet gekomen door een rectificatie van de
bekendmaking, een extra inloopbijeenkomst in Zoetermeer en een verlenging van de
termijn om zienswijzen in te dienen.
Niettemin stellen wij vragen over de voorbereidingswijze van deze procedure. Voor de
stadsregio Rotterdam is een heel proces met belemmeringenstudies, marktconsultaties
en werksessies doorlopen om te komen tot de meest optimale locaties voor windenergie.
Een dergelijk proces heeft u voor de locatie Al2 / Balij niet doorlopen met onze
gemeente en inwoners noch met onze buurgemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit is niet
bevorderlijk voor het creëren van de benodigde draagvlak.
Landschap en zicht
Bij de beoordeling van het aspect landschap geeft u aan zich te concentreren op de
richtpunten van de kwaliteitskaart VRM. Wij vragen u om te bevestigen dat u ook kijkt
naar de waarden die u zelf aan gebieden hebt toegekend in de VRM. Wij maken ons
zorgen om de kwaliteit en de beleving van het landschap in dit gebied als er windturbines
worden gerealiseerd. Het Balijbos is voor de inwoners van Zoetermeer een belangrijk
recreatiegebied in de directe woonomgeving
In het verlengde daarvan vragen wij ook in het kader van de planMER een (online)
animatie te maken van windturbines in dit gebied vanuit verschillende gezichtspunten. Dit
kan bewoners een betere indruk geven van de wijze waarop zij de windturbines zullen
ervaren.
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Onduidelijkheid over vermogen en hoogte van de windturbines
De startnotitie beschrijft dat het onderzoek naar de leefomgeving en veiligheid wordt
gedaan aan de hand van een referentieturbine van 3 MegaWatt (MW). Dat is op dit
ogenblik een gangbare windturbine die op land wordt gerealiseerd maar er zijn ook
grotere windturbines (6 MW) in Nederland gerealiseerd: deze turbines zijn ook
aanmerkelijk hoger. De locaties voor windenergie die nu in de VRM zijn opgenomen,
bevatten geen bepaling over het maximale vermogen, de maximale tiphoogte of de
maximale ashoogte. Wij zijn van mening dat wat nu onderzocht gaat worden in het
PIanMER, in lijn moet zijn met wat in de VRM uiteindelijk wordt toegestaan.
Nut en noodzaak
Bij de start van een milieueffectrapportage is het van groot belang dat nut en noodzaak
wordt aangetoond. Wij onderschrijven het belang van windenergie voor de
klimaatdoelstellingen van Nederland. De provincie Zuid-Holland zal daar een belangrijke
bijdrage aan moeten leveren. Dat betekent echter niet dat elke locatie in aanmerking
komt als een initiatiefnemer daarom vraagt. Deze locatie is in uw beleidsvoornemens nog
nooit naar voren gekomen. Wij vragen u dan ook om nut en noodzaak voor deze
specifieke locatie te verduidelijken in de PIanMER.
Locaties in en rond Zoetermeer
Mede vanwege het landschap en het behoud van de open ruimte heeft de gemeente
Zoetermeer tot op heden de ruimte voor windenergie gezocht aan de oostkant van de
gemeente. Met de windturbines op het bedrijventerrein Lansinghage leveren we ook een
redelijke bijdrage aan het opgestelde vermogen aan windenergie in de provincie ZuidHolland. Wij willen u dan ook vragen om uw ruimtelijke visie voor deze onderzoeklocatie
Balij en de naaste omgeving te betrekken bij het op te stellen PIanMER en de
uiteindelijke afweging.
Wij verzoeken u rekening te houden met hetgeen in deze zienswijze naar voren is
gebracht_ Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en vertrouwen erop dat u ons,
onze inwoners en andere betrokkenen goed informeert over dit proces.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
d
cretaris,
de burgemeester,

rs. H.M.M. Koek

Wethouert M.J. Rasier:

Ch.

Dir: R van Nood: --"------„,/

On9550
-CciEtkk
Pagina 2 van 2

