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1. ONTWERP-BESLUIT
Als volgt te besluiten:
a. In te stemmen met het plaatsen van plaatsen van vijf windmolens in het Oeverbos;
b. in te stemmen om met elkaar in gesprek te gaan over de inzet van de middelen, afkomstig van
de windmolens die in het Oeverbos terecht komen, hetzij door het alsnog overeenkomen van
een verdeling, hetzij door het opzetten van een fonds dat de middelen kan aanwenden voor
het beheer van het gebied.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Plaatsing windmolens in het Oeverbos.
Om onze klimaatdoelen te realiseren zal een substantieel deel van de duurzaam opgewekte energie
uit wind moeten komen.
Ter uitvoering van het Stadsregionale Convenant Windenergie (2012) zijn, aan de hand van de
uitkomsten van een PIanMER, met de convenantgemeenten en de provincie besprekingen gevoerd
in welke gemeenten gebieden voor windenergie worden aangewezen. Uiteindelijk moeten we in 2020
met elkaar 150 Megawatt windenergie realiseren. De overeengekomen gebieden voor windenergie
gaat de provincie opnemen in de Nota Ruimte van de Visie Ruimte en Mobiliteit, waarmee de weg
wordt vrijgemaakt om in deze gebieden windturbines te realiseren.
De gemeente Vlaardingen heeft als uitgangspunten genomen dat naast ruimtelijke inpasbaarheid en
maatschappelijk draagvlak burgers en bedrijven maximaal kunnen participeren in windprojecten en er
een positieve balans is tussen lasten en lusten.
Voorgesteld wordt de zoekgebieden in de Rivierzone en het Oeverbos aan te wijzen als gebieden
waar windenergie mogelijk is. Voor beide gebieden geldt dat windturbines door de lijnopstelling langs
de Nieuwe Waterweg/Het Scheur landschappelijk goed in te passen zijn. Voor de Rivierzone geldt dat
windturbines in dit gebied goed aansluiten bij het industriële karakter van het gebied.
Voor het Oeverbos geldt dat de grond in eigendom is van (semi)overheden. Hierdoor biedt dit gebied
de beste kansen om invulling te geven aan de wens om de baten van windturbines zoveel mogelijk
ten goede te laten komen aan de Vlaardingse gemeenschap. Deze kans is in de Rivierzone (zeer)
beperkt vanwege de economische belangen van de grondeigenaren.
Met dit besluit kan de gemeente Vlaardingen (en in het kielzog daarvan het Recreatieshap MiddenDelfland) vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor onze klimaatdoelen zelf in de lead blijven bij
de keuze waar windenergie mogelijk wordt. Hierdoor wordt afhankelijkheid voorkomen van de
onderhandelingen tussen convenantgemeenten en provincie.
De andere gebieden die in het PIanMER onderzocht zijn, A20/Broekpolder en Vergulde Hand West,
vinden wij niet geschikt voor windenergie. Windturbines in deze gebieden passen landschappelijk niet.
Een solitaire windturbine op Vergulde Hand West verstoort de lijnopstelling langs de Nieuwe
Waterweg
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en windturbines langs de A20 c.q. in de Broekpolder staan als het ware midden in de stad, in ons
groene recreatieve hart en te dicht bij woningen. Landschappelijk markeert deze ‘groene
energiefabriek’ de overgang tussen natuur/recreatie en het industriële havencomplex aan de overkant
van de Nieuwe Waterweg.
Met dit besluit leveren de gemeente Vlaardingen en (daaropvolgend het Recreatieschap) meer dan
een evenredige bijdrage aan de convenantdoelstelling van 150 Megawatt en is het volstrekt legitiem
dat de provincie onze eis honoreert om geen windenergie in de Broekpolder mogelijk te maken.
Inzet middelen afkomstig van de windmolens
Omdat tussen SBB en het Recreatieschap onderling nog geen overeenstemming bestaat over de
verdeling van de opbrengst wordt voorgesteld om na de grondverkoop met elkaar in gesprek te gaan
over de inzet van deze middelen, hetzij door het alsnog overeenkomen van een verdeling, hetzij door
het opzetten van een fonds dat de middelen kan aanwenden voor het beheer van het gebied. Gelet op
de tekorten in het beheer, heeft de tweede variant waarschijnlijk de voorkeur.
Ter indicatie gaat het voor Recreatieschap en SBB gezamenlijk ongeveer om het volgende bedrag
wat in depot zal worden geplaatst en waar in samenwerking met het Recreatieschap een aanwending
voor moet worden voorgesteld: -€ 1,5-2 ton inkomsten vanuit de windmolens (jaarlijkse inkomsten,
verwachting realisatie >2019).

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Niet van toepassing.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Niet van toepassing.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid in samenwerking met de gemeente Vlaardingen.

8. VERDERE PROCEDURE
- Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. J. le Pair
Accountmanager
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