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Opzet van vanavond 

• Agenda 
– Noodzaak en meerwaarde voor Goeree-Overflakkee:  

• Frans Tollenaar 

– Inhoud overeenkomst:  
• Gerrit de Zoeten (projectleider)  

– Commitment partners 
• Provincie Zuid-Holland: Peter Murk 

• Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee: Ronald Kloet 

 

Vragen en discussie 



Samenwerkingsovereenkomst 
Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee 

Provincie Zuid-Holland 

Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee 



Van Bestuursakkoord naar 
Samenwerkingsovereenkomst  

en verder 

Wat is er afgesproken? 

Wat gaat er gebeuren? 



Rode draad 

Samenwerken noodzakelijk 

Keuze voor samenwerking met lokale regie! 
 

Samenwerking met provincie Zuid-Holland 

 Bestuursakkoord december 2012 

Samenwerking met Windgroep, provincie en Rijk 

 Samenwerkingsovereenkomst, april 2013 

Samenwerking met alle betrokkenen   

 vanaf vandaag tot eind van het jaar en daarna 

Samen een goed besluit nemen 

 eind 2013 en daarna 

 

 



Waar staan we nu? 

1. Windopgave Rijk 
en Provincie 

2. Klimaatneutrale 
regio 

Coöperatie Windgroep 
April 2013  

Bestuursakkoord 
December 2012 

 
Windenergie  
initiatieven 

Samenwerkingsovereen-
komst 

Wind Werkt 

Formele 
uitwisseling 

Informele 
uitwisseling 

Duurzaamheidsafspraken 
Goeree-Overflakkee 

Overheden Markt 



Samenwerkingsovereenkomst  

Wind Werkt op Goeree-Overflakkee 

• Afspraken tussen gemeente, provincie Zuid-Holland en Windgroep met 
steun vanuit het Rijk  
 

• Gedeelde kaders en procesafspraken o.a.: 
– 260MW aan windenergie als plafond 
– Eén plan voor het hele eiland 
– Het oprichten van een windfonds 
– Een transparant en objectieve RO procedure - planMER 
– Regie op proces bij de gemeente  
– Bijdragen aan sociaaleconomische ontwikkeling van G-O 
– Samen projectorganisatie invullen (Stuurgroep, werkgroepen) 
 

• Samenwerken in drie sporen:  
1. Ruimte: Plan-m.e.r. onderzoek t.b.v. de definitieve plaatsingsgebieden 
2. Baten: voor bewoners, voor bedrijven, voor het eiland 
3. Communicatie: naar én met de omgeving 



Spoor 1: Ruimtelijke keuzes 

• Samen uitvoeren onderzoek voorafgaand aan definitieve keuzes (PlanMER) 
– Onderzoek naar mogelijkheden windenergie in randzone eiland  (leefmilieu, 

natuur, landschap) 

– Randvoorwaarden voor plaatsing windturbines 

– Toets voorkeursgebieden alle partijen aan randvoorwaarden 

 

• Onafhankelijk toetsing planMER vooraf en achteraf door Commissie voor de 
MER 

• Mogelijkheden voor zienswijzen planMER vooraf en achteraf 

 

• Resultaten planMER vormen basis voor ontwerp Structuurvisies van 
Gemeente en Provincie 

• Definitieve besluitvorming door Gemeenteraad en Provinciale Staten 

    (inclusief mogelijkheid zienswijzen) 



Randzone:  

Uitgangspunt planMER 



Voorgenomen plaatsingsbieden 

Bestaande windturbines buiten plaatsingsgebied 

Voorkeur Bestuursakkoord 



Uiteindelijke mogelijkheden? 

Afhankelijk van resultaat onderzoek 
Afhankelijk resultaten inspraak en dialoog 
Afhankelijk van markt initiatieven  

Clusters in de randzone 
Verder nog niets definitief ! 

Keuze naar verwachting eind 2013 



Spoor 2:  

Baten voor het eiland  
• Baten van Bestuursakkoord 

– Impuls gebiedsontwikkeling (o.a. Noordrand), IRP 

– Impuls Uitvoering Energievisie 

• Baten Samenwerkingsovereenkomst o.a. 

– Oprichting Windfonds t.b.v. duurzame projecten 

• 0,05 eurocent per KWh; enkele tonnen per jaar  

– Inkomsten uit Leges en OZB 

• Drie a vier ton per jaar plus circa vier miljoen eenmalig 

– Participeren in windenergie (particulieren en bedrijven) 

– Opdrachten voor lokale ondernemers (bv  bouw) 

– Toeristische projecten rond duurzame energie 

• Kader is afgesproken, aan de exacte uitwerking wordt nog gewerkt 

– Resultaat is voor raad inzichtelijk voorafgaand aan definitieve besluitvorming 

– Verwacht eind 2013 

 



Spoor 3: Communicatie 
dialoog met het eiland 

Vandaag is de start van lang traject 
• Eén communicatietraject met meerdere activiteiten 

– Informeel: inloopavonden, websites, persberichten, etc. 
– Formeel: ter inzage legging Startdocument MER, mogelijkheid zienswijzen, bekendmakingen 

kranten 

 
• Uitgangspunten: 

– Eerst onderzoek, dan pas beslissen 
– Ruimte voor iedereen: voor- en tegenstanders 

 

• Eerste acties op agenda 
– Inloopavonden op  

• 14 mei in ‘t Centrum in Ooltgensplaat,  
• 21 mei in De Staver in Sommelsdijk en  
• 28 mei in ‘t Haagse Huus in Stellendam 

– Ter inzage Startdocument planMER – coördinatie door PZH:  
• van 1 mei t/m 11 juni 

– Alle informatie beschikbaar  van de gemeente Goeree-Overflakkee 



Hoe gaan we verder? 

Mei – oktober 2013 

• Uitvoeren planMER onderzoek naar haalbaarheid locaties 

• Dialoog met eiland: inloopavonden en andere activiteiten 

• Uitwerken afspraken over baten voor eiland, waaronder het 
Windfonds  

November – december 2013 

• Integraal voorstel naar gemeenteraad (en Provinciale Staten) 
– Waar mogen windturbines komen (ruimte) 

– Onder welke voorwaarden (leefomgeving, landschap en natuur) 

– Wat zijn de baten voor het eiland. 

 



Tot slot 

• Samenwerkingsovereenkomst is het begin 

– van een onderzoekstraject naar beste locaties 

– van exacte afspraken over lusten en lasten 

– van dialoog met alle betrokkenen 

 

 



Randzone Goeree-Overflakkee 
Vastgelegd door provincie en Rijk 

Uitgangspunt planMER 


