MEDEDELINGEN
ALGEMEEN BESTUUR 2 DECEMBER 2020
Mededelingen:
Mededeling I: Kwaliteitsimpuls Wevershoek
Hierbij ontvangt u, ter informatie, de concept ontwerpnotitie voor de kwaliteitsimpuls Wevershoek.
In deze ontwerpnotitie is de opgave voor de Wevershoek vertaald in een set aan maatregelen voor zowel de korte als de lange termijn. Bij de
totstandkoming van deze ontwerpnotitie is gebruik gemaakt van de input die het projectteam heeft verkregen via een zgn. ‘inloopmiddag’. Voor
deze middag zijn de direct omwonenden uitgenodigd via een bewonersbrief en andere belangstellenden via een oproep in de lokale krant. De
concept ontwerpnotitie, is inmiddels teruggekoppeld aan de direct omwonenden met verzoek om reactie. De reactie van de bewoners was,
behalve enkele aandachtspunten, positief.
De kwaliteitsimpuls is vooral gericht op het realiseren van een aantal quick wins waarmee de gebruikskwaliteit en de sociale veiligheid van het
gebied verbetert. Tijdens de totstandkoming van deze ontwerpnotitie is gebleken, dat er binnen het huidige budget geen structurele oplossing
kan worden gevonden en gerealiseerd voor de blauwalgproblematiek van het zwemstrandje. Hiervoor is nader onderzoek nodig. In de
ontwerpnotitie is dit aspect daarom opgenomen in het hoofdstuk ‘lange termijn’. Er worden wel maatregelen voorgesteld die een bijdrage
kunnen leveren aan de verbetering van de situatie, maar die zorgen niet voor de oplossing. De toekomstige beheerkosten zullen, na de
implementatie van de kwaliteitsimpuls, licht stijgen. Dit is vooral gerelateerd aan het toevoegen van diverse speelvoorzieningen voor zowel de
jongere als oudere kinderen.
Ten aanzien van de opgave om beheerkosten terug te dringen is er voor Wevershoek onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om op termijn
de harde oevers te vervangen door natuurvriendelijke oevers. Deze maatregel is niet verder onderzocht en doorgerekend. In overleg met het
beheerteam is besproken, dat het zinvoller is om de bezuinigingsopgave voor Wevershoek meer integraal te benaderen en aan te haken bij de
opgave om voor het gehele werkgebied van het NRIJ te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen.
In de komende periode volgt nog een quick scan flora en fauna en worden de maatregelen verder uitgewerkt in een werkomschrijving, waarmee
via een aanbestedingsprocedure de uitvoering van de maatregelen aan een aannemer opgedragen kunnen worden. De verwachting is, dat de
uitvoering in het 1e kwartaal van 2021 zal starten.
Advies: Ter kennisname
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Mededeling II: Windpark Vaanplein
Provinciale Staten hebben op 20 december 2017 een definitief besluit genomen over nieuwe locaties voor de opwekking van windenergie. Dit is
gebeurd om de duurzaamheidsdoelen in de provincie Zuid-Holland te behalen. Dit besluit vloeit voort uit het Windconvenant dat destijds in 2012
met de 16 voormalige Stadsregio Rotterdam-gemeenten is gesloten. Als onderdeel van het besluit van Provinciale Staten zijn zestien locaties
aangewezen. Eén locatie betreft het Vaanplein. Deze locatie ligt aan de noordzijde van de A15, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein. Zie
het gearceerde vlak in onderstaande kaart. De percelen van de voorgestelde locaties zijn in eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht
genomen door het NRIJ.

De windturbines zijn hoog (maximaal 150 meter) en daarmee duidelijk zichtbaar in het landschap. Daarnaast is niet uit te sluiten dat er enige
geluidsoverlast wordt ervaren door omwonenden (met name bewoners van de gemeente Rotterdam). Slagschaduw kan worden voorkomen
door een stilstandregeling af te dwingen met de toekomstige exploitant.
Regionale Energie Strategie
In de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag staat het huidige en reeds geplande totale regionale aanbod van (grootschalige)
duurzame energieopwekking beschreven. Het voorziene Windpark Vaanplein is opgenomen in onderdeel 2: Projecten in de pijplijn tot 2025.
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In december 2017 is Vaanplein als windlocatie vastgesteld door de Provinciale Staten (zogenoemde VRM-locatie). Deze locatie is
onherroepelijk; er bestaat geen mogelijkheid tot beroep of bezwaar. De plaatsing van de windturbines is afhankelijk van financiële haalbaarheid,
de melding van initiatiefnemers, toestemming van grondeigenaren en de gemeentelijke aanpassing van het bestemmingsplan.
Landschap
Het landschap van de locatie kenmerkt zich als groen- en parklandschap en wordt in de nabije omgeving omringd door woonkernen. Er vindt
dagrecreatie plaats. Het gebied heeft weinig openheid door de snelweg en het aanwezige groen. Uit het door Arcadis uitgevoerde
Haalbaarheidsonderzoek (in opdracht van de gemeente Barendrecht) blijkt dat in het landschap ruimte aanwezig is voor het plaatsen van de
windturbines waarbij nader onderzoek zal moeten uitwijzen of recreatie en opwek van duurzame energie op deze locatie hand in hand kunnen
gaan. Overigens zijn er in Nederland voldoende goed werkende voorbeelden van windmolens in recreatieve gebieden en/of parklandschappen.
Exploitatie
Inmiddels heeft zich een ontwikkelingscombinatie (Engie/De Groene Stroom) formeel gemeld bij de grondeigenaar Staatsbosbeheer /
Recreatieschap IJsselmonde als mogelijke exploitant met de concrete vraag of men bereid is de gronden ter beschikking te stellen voor
windenergie.
De toekomstige exploitant heeft de verplichting een deel van zijn geldelijke opbrengst terug te geven aan de omgeving. Dit is een voorwaarde
van de Nederlandse WindEnergie Associatie en het betekent dat de baten van dit project gedeeltelijk in de regio blijven. En daar profiteert de
omgeving van. Omwonenden kunnen namelijk deels eigenaar of aandeelhouder worden van de windturbines. Het kan ook zijn dat er een
gebiedsfonds wordt opgericht.
De gemeente Barendrecht is gestart met het opstellen van uitgangspunten die in het participatie-traject verlangd worden richting de
geïnteresseerde marktpartij(en). Vanuit het NRIJ kan aan het college van de gemeente Barendrecht ter overweging worden meegegeven om
als onderdeel van het financieel participatietraject het instellen van een omgevingsfonds als voorwaarde te stellen, met hierin regels voor de
besteding van gelden aan de stimulering van recreatiewaarden op het moment dat die in het geding zijn als gevolg van de oprichting van
windturbines in het Zuidelijk Randpark.
Advies: Ter kennisname
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,
J.H.J. Verloop-Goossen
Bestuurssecretaris
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