Klankbordgroep bijeenkomst I
Initiatief uitbreiding windpark Nieuwe Waterweg

Datum en tijd
Volgende bijeenkomst
Aanwezigen
Mee te zenden stukken

23 maart ’21 – 19:30 – 21:00 uur
11 mei 19:30 – 21:00 uur
1 afmelding i.v.m. privésituatie
Notulen
Presentatie
Participatieplan
Spelregels klankbordgroep
Recente leidraad windenergie Rotterdam
A3 Poster windenergie gemeente Rotterdam

ACTIES
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers
Klankbordgroep leden

Initiatiefnemers

Renewi & Hoogheemraadschap van Delfland (HDD) vragen of zij in de
klankbordgroep deel willen nemen.
Nagaan wat Blueconnemie project van HDD is
Volgend overleg -> belemmeringenkaart opnieuw delen
Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap vragen deel te nemen
Procesafspraak
2 weken tijd om onafhankelijk voorzitter aan te dragen, bij voorkeur
bestuurlijke ervaring.
Initiatiefnemers met voorstellen aan de gang, anders zoeken zij iemand in
hun netwerk.
Voorstel ter aanvulling / aanpassen spelregels (volgend overleg)

NOTULEN
Onderwerp
Huishoudelijke mededelingen
Agenda
Introductieronde

Discussie
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
FMT Ontwikkeling en Eneco (initiatiefnemers)
Een divers gremia heeft zich aangemeld voor de klankbordgroep, met
verschillende achtergronden en belangen. Vertegenwoordigde groepen zijn:
- Ondernemersvereniging Hoek van Holland
- 2 leden van Jong RES – een organisatie die jongeren probeert te
betrekken bij de regionale energiestrategie en de verduurzaming
- Energie Collectief Waterweg, een burger coöperatie die zich richt op
duurzame energieprojecten
- Bestuurslid van de huurdersvereniging van Houdt Zicht, de
flatgebouwen van Hoek van Holland (ca. 2000 woningen) en bewoner
- Een ondernemer uit de Lier
- Een bewoner en ondernemer aan de Dwarshaak
- Een (toekomstig) woningeigenaar aan de Bonnenweg
- Een ondernemer nabij het Hoogheemraadschap
- 2 leden de Gebiedscommissie Hoek van Holland

-

Update stand van Zaken

Doel Bijeenkomst
Spelregels & Rol Klankbordgroep

Vervolgbijeenkomsten

Gemeente Rotterdam, ambtenaar Stadsontwikkeling, agenda lid,
geen actieve rol aanwezig om de sfeer te polsen en de werkwijze van
de gemeente waar nodig toe te lichten.
Onderzoek is naar 2 tot 4 turbines. Op dit moment zijn er nog geen stippen op
de kaart omdat onderzoeken opgestart worden en er gesprekken met de
grondeigenaren plaats vinden om een geschikte locatie te bepalen
Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat aandachtspunten de
afstand tot woningen zijn (kop van Zekken ca. 650 meter en Hoek van
Holland)
Vraag wordt gesteld waarom Renewi en HHD geen zitting nemen in de
klankbordgroep. Ze zijn op de hoogte van de bijeenkomsten wordt ook
verslag over gedaan. Initiatiefnemers hebben de vraag niet concreet aan hen
gesteld. Reacties van andere leden is wel dat die zij een concreet belang
hebben.
Gesproken over Blueconnemie project van HHD.
Gevraagd of belemmeringen kaartje de volgende keer weer besproken kan
worden.
Verzoek klankbordgroep op contact te zoeken met Natuurmonumenten en
Zuid-Hollandslandschap met verzoek of zij deel willen nemen in
Klankbordgroep
Opstart en kennismaking groep
Discussie over wenselijkheid onafhankelijk voorzitter. Uitgesproken voorkeur
is dat deze van buiten de regio komt. Procesafspraak gemaakt.
Aanvulling dat Gebiedscommissie Hoek van Holland wel contacten heeft met
de media en waar nodig deze zoekt. Discussie over zin: “integer omgaan met
informatie” is voor een ieder anders interpretabel. Na toelichting duidelijk,
spelregels wordt aangepast.
Voorstel om Hoekse Krant te gebruiken voor communicatie/berichten vanuit
Klankbordgroep. Is het enige huis-aan-huisblad in Hoek van Holland.
Onderwerpen staan nu niet vast, we kunnen t.z.t. altijd onderwerpen
toevoegen aan de lijst om te bespreken. Extra aangedragen zijn nano
trillingen en verlichting.
Gemeente Rotterdam vraagt voor het nemen van haar besluit de
Gebiedscommissie Hoek van Holland haar advies/mening over het Initiatief.
De klankbordgroep kan indien gewenst, een gezamenlijk advies opstellen en
versturen naar het College.
Verzoek vanuit enkele leden aan de initiatiefnemers om z.s.m. visualisaties
van windturbines te maken. De initiatiefnemers geven aan dat het op dit
moment lastig is omdat er pas net begonnen is met de onderzoeken en
daardoor hier nog geen keuzes/resultaten in zijn. Twee klankbordgroepleden
vinden dit niet een acceptabel argument, immers in de aangewezen gebieden
kan een (eenvoudige) visualisatie ingetekend worden.
Volgende bijeenkomst gepland op 11 mei 19:30 – 21:00 uur uitnodiging volgt.
Secretariaat van de Gebiedscommissie ontvangt de stukken. Mailadressen
van de Gebiedscommissie leden mogen gebruikt worden.

