De Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland
T.a.v. de Gedeputeerde, de heer H. Weber
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Zwijndrecht, 22 januari 2016

PER MAIL / AANGETEKENDE BRIEF
Betreft: status zienswijze gemeente Zwijndrecht startdocument planMER partiële
herziening VRM windenergie en mogelijkheden alternatieven in Zwijndrecht te
onderzoeken
Kopie: Leden Staten Commissie Ruimte en Leefomgeving, De voorzitter van het College van
Gedeputeerde Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, de heer J. Smit, Mevrouw H.
Maagdenberg, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, College van Burgemeester en Wethouders en
Raadsleden Gemeente Zwijndrecht, griffie Provincie Zuid-Holland & griffie Gemeente Zwijndrecht
Geachte heer Weber,
Op woensdag 13 januari 2016 heeft het Bewonerscomité LindtWind ingesproken tijdens de
overlegvergadering Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Ook u was daarbij aanwezig. Ons
verzoek was en blijft: schrap Groote Lindt in Zwijndrecht definitief van de kaart als provinciale
locatie voor het realiseren van 6MW aan Windenergie vanwege de gevaren voor de veiligheid,
leefbaarheid en gezondheid van de duizenden bewoners.
Uw uitspraak die avond: ‘de Provincie houdt de gemeente Zwijndrecht aan haar opgave op Groote
Lindt’, en de uitspraak van een Statenlid: ‘dat de gemeente aan zet is’, zorgen ervoor dat wij
bijzonder ongerust blijven over de loop van het proces en de uitkomst, namelijk: dat de Provincie het
alsnog overneemt en de molens op Groote Lindt plaatst, terwijl er zelfs geen toetsingskader is
vastgesteld. Bij wie ligt de bal nu? Wij krijgen door de antwoorden van beide partijen het idee, dat de
gemeente aangeeft, dat het proces bij de Provincie ligt, terwijl de Provincie zegt: de gemeente is aan
zet. Wij verzoeken u om duidelijkheid hierin, temeer daar er sprake is van een zware tijdsdruk in de
besluitvorming, gezien de afspraken die er liggen vanuit de intentieverklaring.
De gemeente heeft weliswaar aangegeven dat windmolens op Groote Lindt niet te realiseren zijn, en
een zienswijze bij de Provincie ingediend op 16 december 2015, waarin zij vraagt om tijd om de
mogelijkheden voor een nieuw gemeente breed toetsingskader te onderzoeken, evenals
alternatieve locaties. Echter, zoals te lezen valt in de overeenkomst ‘overdragen’ bevoegdheid
omgevingsvergunning locatie windenergie gemeente Zwijndrecht, artikel 3 verplichtingen
Provincie: Indien echter uit onder 2D bedoelde rapportages of anderszins mocht blijken dat de
gemeente niet of niet tijdig aan de onder 2A opgenomen inspanningsverplichting zal (kunnen)
voldoen, zullen Gedeputeerde Staten – na in overleg met de gemeente te zijn getreden – bezien of

bevoegdheid wederom op provinciaal niveau dient te worden gelegd, is er sprake van tijdsdruk én de
noodzaak van overleg tussen Provincie en gemeente, waarbij Gedeputeerde Staten de lead heeft.
Onze dringende vraag aan u: wat is uw antwoord aan de gemeente Zwijndrecht (geweest) op hun
zienswijze/verzoek d.d. 16/12/2015? Krijgt zij de tijd en het uitstel die worden gevraagd? En hoe gaat
u om met onze zienswijze, om Groote Lindt definitief van de kaart te halen?
In aanvulling op onze verzoeken, dringen wij aan op een bezoek van vooral u, en uw ambtenaren en
Statenleden, aan de locatie Groote Lindt in Zwijndrecht, waarbij wij u zullen rondleiden, zodat u
persoonlijk kunt vaststellen waarom het absoluut onmogelijk is om hier windmolens te plaatsen en
zodat het de aandacht krijgt die het vereist. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de eerder
uitgevoerde onderzoeken, waaruit is gebleken dat alternatieve locaties voorhanden zijn.
Vertrouwende op een zeer spoedige reactie uwerzijds,

Hoogachtend,
F.J.M. van Oorschot
Bewonerscomité LindtWind Zwijndrecht
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