BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum :
Locatie:
Aanwezige bestuursleden:
Afwezig:
Andere aanwezigen:
Nr.
1.

22 december 2021
Digitaal, Microsoft Teams
Dhr. P.W.J. Luijendijk (gemeente Barendrecht), mw. J.E.T.M. van Dongen (gemeente Zwijndrecht), dhr. P.W.J. Meij
(gemeente Ridderkerk), dhr. A. Kooijman (gemeente Barendrecht), mw. J. Oelfke-Ten Seldam (gemeente Hendrik-IdoAmbacht), Mw. L. van Utrecht-Schuurman (gemeente Zwijndrecht), mw. P.J. van Nes – de Man (gemeente Ridderkerk
dhr. L.M. Heezen (gemeente Albrandswaard), dhr. S. van der Kaaij (gemeente Albrandswaard), Dhr. R.J. Lafleur (gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht),
Dhr. J.P. Peijs (Staatsbosbeheer), mw. J.H.J. Verloop-Goossen (secretaris NRIJ)

Agendapunt
Opening

Besluit
Mevrouw Van Dongen (hierna: voorzitter) opent de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor de inpassing in de agenda’s van deze
extra bestuursvergadering inzake de voorlopige gunning Windpark Vaanplein.
Er zijn 7 stemgerechtigde leden en derhalve een quorum.
Ten aanzien van de agenda zijn er geen punten van commentaar.

2.

Voorlopige gunning Windpark
Vaanplein

Besloten wordt de agenda vast te stellen.
De heer Peijs geeft een toelichting op het verloop van de tenderprocedure. Een heel aantal partijen heeft de tenderdocumentatie
opgevraagd na publicatie van de start van de tenderprocedure. 8 partijen hebben zich uiteindelijk aangemeld. Conform de
inschrijvingsleidraad is de selectiefase half november afgerond. De 5 marktpartijen die een volledige en tijdige inschrijving hadden
ingediend, zijn uitgenodigd voor het doen van een bod. Op 20 december is van 3 marktpartijen een bod ontvangen. 2 partijen hebben
besloten geen bod uit te brengen, omdat zij de casus uiteindelijk financieel niet interessant genoeg vonden. Statkraft heeft de hoogste
retributie per MWH geboden. Statkraft Markets B.V. is van origine een Noors bedrijf, maar ook gevestigd in Amsterdam en heeft veel
ervaring met het ontwikkelen van windenergie in Europa. Voor het project in Barendrecht werkt Statkraft samen met Pondera Consult.
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Besluit
Pondera is een bekend advies bureau op het gebied van duurzame energie en heeft in 2015 voor de provincie Zuid Holland het onderzoek
uitgevoerd naar alternatieve locaties voor windenergie. Zij zien voor het windpark Vaanplein duidelijk kansen voor een rendabele
exploitatie. De 2 andere partijen ook, maar de hoogte van de geboden grondvergoeding is lager.
Op een vraag van de heer Kooijman antwoordt de heer Peijs dat de retributie een vergoeding betreft voor de vestiging van de
opstalrechten op de gronden van erfpachter NRIJ (eigenaar Staatsbosbeheer). De gemeente Barendrecht is geen (financieel)
belanghebbende in deze. Ten aanzien van de besteding van de retributie hebben NRIJ en Staatsbosbeheer afgesproken te streven naar
optimalisering van de aanwending van de resultaten in het gebied IJsselmonde.
Mevrouw Oelfke-Ten Seldam vraagt of de inschrijving van Statkraft/Pondera Consult en de in opdracht van PZH in 2017 uitgevoerde
haalbaarheidsonderzoek door Pondera naar de locatie Vaanplein als mogelijk belangenverstrengeling kan worden gezien. De heer Peijs
antwoordt dat Pondera in 2017 in opdracht van PZH mogelijk geschikte locaties voor windenergie heeft geïdentificeerd. De scan die door
Pondera is uitgevoerd op basis van openbaar beschikbare informatie, kan door diverse marktpartijen worden gedaan. Pondera beschikt
door het uitvoeren van dit onderzoek niet over andere of meer informatie dan andere marktpartijen. Hij concludeert dat er volgens hem
in dit geval geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling.
Mevrouw van Nes heeft een kritische noot bij het door Pondera Consult in 2017 uitgevoerde onderzoek (Plan MER) naar akoestiek en
slagschaduw windpark Nieuw Reijerwaard, waarbij zij onvoldoende of geen rekening hebben gehouden met een cumulatie van geluid
vanwege de rijksweg in combinatie met het windpark. De heer Peijs geeft op een vraag van mevrouw Nes aan dat de geluidsnormen voor
windparken luiden in het aantal toegestane decibellen op de gevel van geluidsgevoelige objecten, en niet in meters afstand tot de
windturbine, omdat windturbines verschillen in de hoeveelheid geluid die ze veroorzaken. Tevens bestaan er technische oplossingen om
geluid te verminderen. Daarnaast zijn de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw
en het gebruik van windturbines, door het Nevele-arrest onderuit gehaald. Er zullen nieuwe normen gaan volgen waarbij een beoordeling
wordt gemaakt voor de gevolgen voor het milieu.
De heer Luijendijk geeft aan dat de gemeente Barendrecht verantwoordelijk is voor een ordentelijke ruimtelijke planprocedure. De
Wethouder Duurzaamheid is binnen Barendrecht verantwoordelijk voor de realisatie van het Windpark Vaanplein. Hij geeft aan dat
gedurende de MER-procedure er reguliere inspraakmomenten zullen zijn. Het NRIJ zal op deze momenten haar wensen of eisen ten
aanzien van de betreffende gebieden kunnen inbrengen.
Op een vraag in hoeverre in een mogelijke bestemmingsplanprocedure rekening wordt gehouden met inwoners van Rotterdam en
Ridderkerk antwoordt mevrouw Van Dongen dat elke belanghebbende inspraakrecht heeft. De heer Luijendijk merkt aanvullend op dat in
de Klankbordgroep zowel bewoners vanuit Barendracht als vanuit Rotterdam zijn betrokken en richt zich op maximale participatie vanuit
de omgeving.
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Besluit
De heer Peijs antwoordt desgevraagd dat biedingen vertrouwelijk worden behandeld en dat het hoogste bod niet publiekelijk kenbaar zal
worden gemaakt.
Het bestuur besluit:
- In te stemmen met de voorlopige gunning voor de ontwikkeling van het Windpark Vaanplein aan Statkraft/ Pondera Consult;
- Een volmacht en mandaat te verstrekken aan J.E.T.M. van Dongen om de (optie)overeenkomst namens het NRIJ te tekenen bij
definitieve gunning;
- het persbericht morgen toe te sturen aan de griffies van de deelnemende gemeenten en ook de plaatselijke media op de hoogte te
stellen.
De heer Peijs geeft een toelichting op het vervolg van het proces. De partijen die een bod hebben gedaan zullen morgen geïnformeerd
worden over de uitkomst van de voorlopige gunning. Vervolgens heeft men formeel een week de tijd om bezwaar tegen deze uitkomst in
te dienen. Wanneer er geen bezwaren worden ontvangen zal de gunning op 17 januari 2022 definitief zijn.
Statkraft zal na definitieve gunning als eerste stap contact opnemen met de gemeente Barendrecht om af te stemmen hoe zij het proces
met de omgeving gaan vormgeving. De gemeente is reeds met een participatietraject gestart, maar een ontwikkelaar zal hier ook ideeën
bij hebben. Vervolgens zal het ontwikkelproces gestart worden, waarbij diverse onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Ook zal de
ontwikkelaar een anterieure overeenkomst sluiten met de gemeente. Een volgende formele stap betreft het opstellen van de Nota
Reikwijdte en Detailniveau, waarin wordt beschreven welke zaken onderzocht worden in de Project MER. Deze wordt gepubliceerd en er
is inspraak op mogelijk. Na afsluiting van deze processtap zal worden gestart met de MER procedure. In deze gehele periode loopt
burgerparticipatie door. Naar aanleiding van de bevindingen uit de MER procedure wordt een voorkeursalternatief vastgesteld. Waarna
de ontwikkelaar een vergunningaanvraag zal indienen voor de ontwikkeling van het voorkeursalternatief. Na een bezwaar- en beroepprocedure wordt de vergunning verleend en kan gestart worden met de bouw van het windpark. Dit gehele traject omvat vele maanden,
zo niet jaren.

3.

Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde op 6 juli 2022.
Secretaris

Voorzitter
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