Verslag klankbordgroep Windproject Noordzeeboulevard
Datum:
5 oktober 2022
Begintijd:
19.30 uur
Eindtijd:
22.00
Locatie:
Brunotti Beachclub, Oostvoorne
Aanwezig (geanonimiseerd uit privacy oogpunt):
•
•
•

Vertegenwoordigers van Pure Energie (de initiatiefnemer)
Vertegenwoordigers van gemeente Westvoorne
Klankbordgroep leden Windproject Noordzeeboulevard

Verslag:
Voorstellen aanwezigen
De projectleider voor dit windproject van de gemeente Westvoorne neemt de agenda door met de
aanwezigen. Het doel van de avond is om de klankbordgroep te informeren over de onderzoeken op
het gebied van ecologie door Bureau Waardenburg en het bespreken van het afsprakenkader.
Voor deze tweede bijeenkomst zijn allen die tijdens de eerste klankbordgroep (op 22 juni 2022)
aanwezig waren uitgenodigd, alsmede direct belanghebbenden en belangenorganisaties waarmee de
gemeente al langere tijd in gesprek was over dit windproject. Enkele belanghebbenden zijn deze
avond om verschillende redenen verhinderd.
De aanwezigen stellen zich voor en geven aan wat hun motiveert om deel te willen uitmaken van de
klankbordgroep.
De initiatiefnemer van dit windproject is Pure Energie. Dit is een duurzaam energiebedrijf. Zij wekken
stroom op met hun eigen zonne- en windparken op land en verkopen deze stroom door aan eigen
(particuliere en zakelijke) klanten.
Bureau Waardenburg
Martijn Disco van Bureau Waardenburg neemt een presentatie door met de klankbordgroep over
windenergie in relatie tot ecologie. Deze presentatie zal met alle leden van de klankbordgroep
worden gedeeld.
Bureau Waardenburg is een onafhankelijk ecologisch adviesbureau en bestaat uit ca. 140
medewerkers. Zij hebben veel ervaring met windenergieprojecten. Hiervoor hebben ze onderzoeken
uitgevoerd voorafgaand aan realisatie van windparken, maar ook na realisatie.
Waardenburg houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met een monitoringsonderzoek bij het bestaande
windpark Slufterdam.
We staan volgens Waardenburg voor twee grote opgaven: verlies aan biodiversiteit en de
klimaatopgave. Dat is een lastig spanningsveld.
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Uit onderzoek op land is gebleken dat de sterfte door aanvaring met rotorbladen gemiddeld 10-20
vogelslachtoffers en gemiddeld 3-5 vleermuisslachtoffers per jaar oplevert. De mate van
vleermuizensterfte is erg afhankelijk van het type landschap.
Op zee is het veel lastiger om de oorzaak van vogelslachtoffers door windenergie te bepalen,
daardoor worden er voornamelijk visuele onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld of vogels uitwijken voor
windmolens.
De Provincie en de vogelwerkgroepen houden na oplevering van een windmolen het aantal
vogelslachtoffers in de gaten. Bij een aantal windmolens wordt daarom 3 jaar of langer na oplevering
onderzoek gedaan naar het daadwerkelijke aantal vogelslachtoffers. De bevindingen van dergelijke
onderzoeken zijn niet openbaar.
Het ecologisch onderzoek voor windproject Noordzeeboulevard gaat voornamelijk bepalen of er
windmolens kunnen komen, hoeveel en met welke afmetingen.
Op dit moment is Waardenburg alleen aan het inventariseren. Komend voorjaar worden de
opgehaalde resultaten gebruikt om analyses uit te voeren. Daarbij wordt tevens alle relevante reeds
beschikbare en openbare informatie gebruikt. Initiatiefnemers kunnen door deze onderzoeken
bijvoorbeeld opgelegd krijgen dat bij overschrijding van de ontheffing, windmolen(s) op bepaalde
momenten moet(en) worden stilgelegd. De Omgevingsdienst houdt in de gaten of dit het geval is en
handhaaft hierop.
Zodra een windmolen in bedrijf is genomen, wordt Waardenburg ingeschakeld om voor een
bepaalde periode elke week slachtoffers te tellen. Deze aantallen worden ingebracht in een
rekenmodel. Dit rekenmodel is nodig omdat het soms voorkomt dat andere dieren de slachtoffers
weghalen. Om te bepalen of er dieren aanwezig zijn in het gebied, waar de windmolens staan, legt
Waardenburg in het gebied slachtoffers neer en na een tijd1 proberen ze deze slachtoffers weer te
vinden. Al deze informatie wordt meegenomen in het rekenmodel. De slachtoffers mogen niet meer
zijn dan de 1% norm.
Voorbeeld 1% norm:
Er worden in een gebied 10.000 mantelmeeuwen geteld, hiervan sterft 10% van de volwassen vogels.
Totaal zijn dat er dan 1.000 per jaar. Vanuit de 1% norm mag er dan ieder jaar 1% van die 1.000
jaarlijks gestorven vogels extra sterven door de komst van windmolens. Voor deze populatie mogen er
bij voorbaat niet meer dan 10 meeuwen sterven door een windmolens. Worden er jaarlijks 10 of meer
slachtoffers gemaakt dan moet verder worden onderzocht of er andere oorzaken zijn dan
windmolens, denk hierbij bijvoorbeeld aan ondervoeding of andere objecten.
Dit houdt in dat er wordt gemonitord of er niet meer slachtoffers worden gemaakt dan volgens de
Wet natuurbescherming zijn toegestaan. Indien dat wel het geval is dan moeten er mitigerende
maatregelen2 worden getroffen.
Een aanwezige geeft aan dat de beoogde windmolens worden neergezet dichtbij het ‘vogeleiland’.
Dit was het mooiste ‘vogelgebied’ van de wereld en daar komen nu de windmolens te staan. Hij zou
graag de onderzoeken willen inzien van de bestaande windmolens in deze omgeving.
Martijn Disco geeft aan dat ieder windpark ontheffing heeft. In de ontheffing staat ook de
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Door het plaatsen van een camera bij een slachtoffer, bijvoorbeeld in vossenjacht gebied weet Waardenburg
hoelang het ongeveer duurt, voordat een slachtoffers weg wordt gehaald.
2
Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten van een besluit of
feitelijk handelen door het treffen van maatregelen
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vogelsterfte. Deze gegevens zijn niet altijd openbaar, maar op te vragen bij de provincie. In de
vergunningverlening van de recente windparken is ontheffing verleend voor vogelsterfte. Deze
vergunningen zijn wel openbaar te raadplegen.
Het onderstaande gele vlak geeft het projectgebied aan van Waardenburg voor windproject
Noordzeeboulevard. Ten behoeve van de inventarisatie wordt een groter gebied bekeken.

Waardenburg doet onderzoek doen naar onder andere:
-

Kolonievogels (veldonderzoek - maart-juli 2022)
Vleermuizen (juni-september 2022)
HVP en najaarstrek (veldonderzoek - augustus - november 2022)
Watervogels (radaronderzoek - december 2022 - februari 2023)
Natuurtoets (en indien nodig een Passende Beoordeling)

Een aanwezige noemt één jaar meten heel beperkt. Martijn Disco geeft aan dat Waardenburg ook
data opvraagt over het gebied over de afgelopen 5-10 jaar. Hiervoor maken ze onder andere gebruik
van de Nationale Databank Flora en Fauna. Daarnaast wordt er één jaar specifiek in een bepaald
gebied gemeten. Alle metingen worden dan in één rapport samengevat.
Waardenburg wordt vaak gevraagd door ontwikkelaars om metingen te doen voor bepaalde
opstellingsvarianten van windparken. Naar aanleiding van dergelijke onderzoeken kunnen er
windmolens worden geschrapt of verplaatst. De Omgevingsdienst kijkt ook heel kritisch naar de plek
van de windmolens. Zij zoeken de balans tussen de klimaatdoelstelling en de invloed op natuur.
Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel, welke, wie en met welke kwaliteit ecologische onderzoeken
moeten worden uitgevoerd. Voor windproject Noordzeeboulevard is de omgevingsdienst
Haaglanden bevoegd om de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming af te geven.
In de Delta worden alle onderzoeken naar vogels bij elkaar opgeteld en wordt per soort gekeken of
vanuit het totaal de 1% norm wordt overschreven. Mocht dat het geval zijn dan wordt er verder
onderzoek gedaan naar de specifieke oorzaak.
Een aanwezige vraagt zich af of er nu al een percentage slachtoffers bekend is voor alle 45
windmolens in de omgeving en kan er al worden geconcludeerd of er wel ruimte is voor meer
windmolens?
Martijn Disco geeft aan dat het heel lastig is om te bepalen of windmolens een bepaalde soort veel
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uit de lucht slaan. Voor de Delta is er voor de meeste soorten nog ruimte, alleen voor de kleine
mantelmeeuw en zilvermeeuw niet. Uit eerder onderzoek in het gebied rond de Noordzeeboulevard
is al gebleken dat de mantelmeeuw en zilvermeeuw worden getroffen door windmolens. De
populaties nemen aanzienlijk af. Hiervoor moet per windproject heel goed worden gekeken wat de
gevolgen zijn voor deze 2 soorten.
Ook voor de onderstaande vogelsoort wordt specifiek onderzoek gedaan:
- Lepelaars (in Natura2000 gebied)
- Aalscholvers worden tijdens analysefase meegenomen, specifiek wordt onderzocht wat de
vlieghoogte is.
Een aanwezige wil weten of de vogelsterfte wordt vergeleken met de economische sterfte.
Martijn Disco geeft aan dat dit geen onderdeel is van het onderzoek van Waardenburg. Dit
onderzoek geeft alleen de gebeurtenissen weer op deze specifieke locatie. De ontheffingverlener
gaat bepalen of de sterfte zwaarder weegt dan het economisch oogpunt.
Een aanwezige heeft een haalbaarheidsstudie gelezen die door Bosch & van Rijn is gedaan in dit
gebied. Het advies van Bosch & van Rijn was toen om geen windmolens te plaatsen binnen
Natura2000 gebieden. Dit gebied kent verschillende beschermingsgebieden en de conclusie is toen
geweest om windmolens niet in deze beschermde habitatstype te plaatsen. Martijn Disco geeft aan
dat er pal naast de Noordzeeboulevard stukken zijn waar geen habitattypes zijn en dat is hier en bij
de slikken het geval.
Ook geeft deze aanwezige aan dat er goed gekeken moet worden naar de juridische vastlegging van
de gronden. Volgens hem is dat op dit moment nog niet goed geregeld. Pure Energie gaat dit verder
uitzoeken en koppelt dit terug in het volgende klankbordoverleg.
Afsprakenkader
De gemeente heeft een opzet gemaakt voor een afsprakenkader, op basis van een vastgesteld kader
in buurgemeente Hellevoetsluis. Deze is ter inspiratie gedeeld met de klankbordgroep. De
klankbordgroep wordt tijdens deze bijeenkomst gevraagd of zij akkoord gaan met het
afsprakenkader. De onderstaande op- en aanmerkingen zijn hierbij geplaatst.
-

-

Het afsprakenkader aanpassen naar situatie van dit windproject.
Er worden werkafspraken opgenomen. Wat zijn de rechten van de klankbordgroep en
afspraken tussen werkgroepleden. Waar gaat de werkgroep zich aan houden, bijv. op tijd
aanwezig zijn, stukken lezen, huiswerk doen, elkaar niet interrumperen.
Een tekst in een afsprakenkader kan altijd worden aangepast, mocht later worden
geconstateerd dat de tekst niet werkbaar is.
Concept planning toevoegen met onderzoeken en globale planning voor bijeenkomsten
klankbordgroepen.
Per 1 januari wordt Gemeente Oostvoorne aangepast naar Gemeente Voorne aan Zee.

De klankbordgroep wordt door de meeste aanwezigen gezien als een participatie-eis vanuit de
gemeente. Het gevoel is dat er niet echt mandaat en/of invloed zal zijn.
Pure Energie geeft aan dat zij streven naar 50% lokaal eigendom en vinden het van belang dat de
omgeving gaat bepalen waar waarde aan wordt gehecht. De gemeente geeft daarnaast aan dat het
uitzonderlijk is dat de wethouder heeft aangegeven dat de klankbordgroep hen moet adviseren. Dit
adviseren staat niet gelijk aan een advies van een welstandvereniging, maar de gemeente kan het
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advies van de klankbordgroep niet zomaar van tafel vegen. Zij moet wel met een gedegen reden
aangeven waarom een advies niet wordt overgenomen.
De leden van de klankbordgroep zijn lid op persoonlijke titel. Een aanwezige die ook een
belangenvereniging vertegenwoordigt geeft aan dat het lastig is wanneer er een advies door de
klankbordgroep wordt uitgebracht richting de gemeente. Rekening moet worden gehouden dat het
bestuur van de belangenvereniging namelijk ook belanghebbende is en hierop waarschijnlijk bezwaar
zal maken. Besproken is om daarom in de toekomstige verslaglegging van de klankbordgroep op te
nemen of een aanwezige uit persoonlijke titel spreekt of als vertegenwoordiger van een
belangenvereniging.
Een aanwezige spreekt de wens uit om smoelenboek te maken op digitale gezamenlijke toegankelijke
plek.
Verslagen van de klankbordgroepen worden samen met de presentatie(s), na goedkeuring van
klankbordgroep, gepubliceerd op de website.
Rondvraag
Een aanwezige geeft aan dat de informatie op de website van de Westvoorne Courant over dit
windproject onvoldoende en niet correct is. Pure Energie geeft aan dat men het beste de
projectwebsite www.windprojectnoordzeeboulevard.nl kan gebruiken om informatie te verkrijgen
over dit project. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het informeren van de inwoners, de
ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het informeren over dit project. Op de projectwebsite kunnen
geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Op dit moment is er echter nog weinig te
melden over het project. Van elk bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en op de website gezet.
Afgesproken acties
o
o
o
o

Pure Energie zoekt uit met welke partijen er tzt een opstalrecht moet worden gevestigd.
Volgende klankbordgroep:
• Uitkomst ecologisch onderzoek (Waardenburg).
Onderwerp op de agenda geluid.
• Update afsprakenkalender specifiek voor windproject Noordzeeboulevard
De klankbordgroep geeft voorkeur aan om te rouleren tussen locaties. De volgende
klankbordgroep zal daarom plaatsvinden in het Buurthuis in Oostvoorne.

Het verslag van deze avond wordt gepubliceerd op projectwebsite
www.windprojectnoordzeeboulevard.nl. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit verslag en/of
met betrekking tot dit proces dan kunt u een bericht sturen aan
info@windprojectnoordzeeboulevard.nl.
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