
Resultaten uit het overleg tussen CPG, Dorpsvereniging Filopopers,
Dorpsvereniging Piershil, Klein -Piershil BV, gemeenten
Korendijk / Hoeksche Waard en Nissewaard en de Provincie Zuid - Holland in
eerste periode 2016 , begin 2017 en tweede periode november 2019 tot enmet 2020 .

Vanaf 2016 spreken bewoners , gemeente , initiatiefnemer / exploitant en de provincie met elkaar overontwikkeling en exploitatie van het windpark . Acties of onderwerpen die nog besproken moetenworden , zijn in deze actielijst opgenomen. Zodra een actie of bespreking van een onderwerp leidt totconcrete afspraken dan worden deze opgenomen in een apart document te weten ' Bestaandeafspraken actielijst WP Spui.docx ' .
.Wensen van de CPG die tot een nader te bespreken onderwerp van gesprek of actie zijn benoemd :Mitigerende maatregelen : aan wet en regelgeving moet worden voldaan , hoe hieraan invullingte geven irt direct -omwonenden van het park ( in perioden dat overlast minder wordt ervarenharder draaien t.o.v. stiller of niet draaien op momenten dat overlast meer wordt ervaren isonderwerp van gesprek en valt onder kopje bedrijfsvoering in het participatieplan

Acties en onderwerpen die nog besproken moeten worden , zijn :
Onderwerp Toelichting status
Monitoring besproken wordt ( klein Piershil en Yard ) of inzichtelijk gemaaktkan wordenwelke mitigerende maatregelen worden getroffen.Afgesproken is dat KPBV aan de slag gaat met input van de omwonenden .heeft aangeboden hier met KPBV naar te willen kijken .

OpenstaandHier wordt aangewerkt doorwebmaster
Structuurgebiedsfonds Afgehandeldzonder

overeenstemming
CPG heeft een voorstel gedaan alle financiële middelen te regelen via eenstichting . Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een afgevaardigdevan elk van de 4 woonkernen rond het windpark en een onafhankelijkevoorzitter. De raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van KleinPiershil, een vertegenwoordiger namens de gemeente ( n ) en eenonafhankelijke voorzitter.Partijen zullen nog nadenken over het idee om alle afspraken vanuit departicipatieplan onder te brengen (bewaking en uitvoering) bij deze stichting( uitvoeringsorganisatie )
De CPG wil ook de inrichtingsgelden en de burenregeling bij het gebiedsfondsindelen, dus inrichtingsgelden niet voor landschappelijke inrichting besteden .In het participatieplan is opgenomen dat het gebiedsfonds door een op terichten stichting wordt beheerd, dit geldt niet voor alle andere regelingen engelden ihkv participatie afspraken.

voorstel verdelinggelden Afgehandeldzonder
overeenstemming

Uitwerking van CPG ontvangen op 3 maart 2017 : één windloket, gebiedsfondsgeheel ten gunste van individuele uitkeringen direct-omwonenden. Geld dateventueel overschiet uit andere regelingen zou benut kunnen worden voorprojecten van algemeen nut .Samenhangend met voorstaand punt heeft de CPG ( 3 maart 2017 ) eenvoorstel voor verdeling van de gelden gedaan , waarbij één windloket wordtingevoerd, waarbij het gebiedsfonds geheel ten gunste van individuelevergoeding is opgevoerd en gelden die eventueel overschieten uitburenregeling en obligatiefonds kunnen dan worden ingezet voormaatschappelijke projecten en doelen .CPG en gemeente vragen ondersteuning van de provincie . De provincie blijftde CPG ondersteunen met inhuur van in de gesprekken metKlein - Piershil B.V. De provincie en hebben afgesproken dat dezeregeling blijft tot op de openstaande punten helderheid is verschaft. Ditoverzicht moet een helder beeld geven van deze nog open staande punten .Afspraak : krijgt een vervolgopdracht van de provincie voor het

OndersteuningCPGmet Aanhoudenzonder



Onderwerp statusToelichting
ondersteunen en begeleiden van de Compensatieplangroep (CPG ) om de nogopenstaande gesprekspunten in het overleg met klein Piershil BV. afteronden .In het eerstvolgend overleg wordt in gezamenlijkheid en met Klein - PiershilB.V. vastgesteld welke gesprekspunten dit betreft.Deze afspraak is van 2016/2017 .

Obligatieregeling
Nieuwe afspraak is dat er nog budget is voor de inhuur van endat de CPG hier nog van gebruik kan maken . CPG geeft aan hier op ditmoment geen gebruik van te maken ,maar wellichtwellin de toekomst .Niet uitgevoerde renteopslag omwonenden € 15.000,00 p.jr aan gebiedsfonds . OpenstaandPZH en Eureskomen hieropterug

Gebiedsfonds Voorlichtingsbijeenkomst 26 november 2019 op initiatief van Klein Piershil BV , Openstaandvorming stichting nog verder uit te werken . CPG verzoekt om uitvoering In gezamenlijkheidgebiedsfonds een lage prioritiet te geven , eerst de problemen oplossen . Ook uitwerkengezien die duur van het gebiedsfonds van minimaal 15 jaar moet deze een ( zie ook eerder puntgoede basis hebben . structuurgebiedsfonds )Vertegenwoordigin De CPG is een groep die bestaatuit inwoners van Nieuw -Beijerland, Piershil, Openstaandg Omwonenden Goudswaard en Hekelingen. De CPG wordt hierin bijgestaan door de Een kernteamDorpsverenigingen uit Nieuw - Beijerland, Piershil, Goudswaard en Hekelingen . onder leiding vanMark kan zich voorstellen dat de structuur aangepast moet worden om voor de klein - Piershil gaattoekomst een bestendige vorm van vertegenwoordiging te verkrijgen . De CPG aan de slag met demaakt namelijk onderdeel uit van de Dorpsvereniging Filopopers (Nieuw nog openstaandeBeijerland ) . Een bredere vertegenwoordiging is er op dit moment niet. Klein actiepunten . OverPiershil geeft aan dat bij de uitvoering van alle 7 punten een bredere een half jaar vindtvertegenwoordiging gewenst zou zijn . een afrondendWethouder Van Leenen en Henk gaan verkennen of de Dorpsverenigingen gesprek plaats metvan Piershil , Goudswaard en Hekelingen bereid zijn om ieder een afvaardiging een delegatie diete sturen richting CPG om zo te komen tot een comfortabele omgangsvorm overzienbaar is .voor de provincie en Klein Piershil /Eures. zegt dat we beter Het initiatief
gestructureerd kunnen vergaderen om zo stappen te kunnen zetten . Daarvoor hiervoor ligt bijheeft gemeente de notitie opgesteld . CPG meldt dat er aleen bestaande lijst is Klein Piershil BV .waarop alle actiepunten staan vermeld . CPG wil deze lijst blijven hanteren . Ad hocgesprekken zijnnatuurlijk ookprima . Directecommunicatie isdaarbij belangrijk( niet via via )Het is heel duidelijk dat er veel behoefte is aan continue objectieve metingen . OpenstaandAan de objectiviteit van de huidige metingen wordt getwijfeld . Wil Klein Eures voldoet aanPiershil / Eures hieraan meewerken ? voorgeschrevenIgeeft aan dat hij geen zee aan speelruimte heeft. Binnen de marges moet normen .de overlast zoveel mogelijk beperkt worden . PZH kijkt namensMark zegt dat extra metingen hier juist bij kunnen helpen . Op basis van de de andere partijenextra metingen kunnen er preventieve maatregelen worden genomen . Ine of Windpark Spuigeeft aan dat het mooi zou zijn als er aanvullende metingen worden gedaan in het onderzoekop de essentiële locaties , gevels en in de tuinen . Wel bijmeer dan 2 Bft van RIVM
meten , want dan meet je ook de anomalieën die kunnen optreden . Meet ook meegenomen kans.v.p. als de remmen erop staan en meet het versterkingseffect van 5 molens worden .op een rij . Graag ook de filterloze dB lineair meten ; deze meet het volledige Gemeente wilakoestische spectrum .gaat na wat de technische mogelijkheden zijn . inhuren alsKlein Piershil komt nog met een communicatieplan . hiervoor eenaanleiding is doorAls er inzichtelijk wordt wat er werkelijk voor geluid op de gevel bij mensen veranderinggemeten wordt, dan moeten een aantal van de woningen een eik meetpunt omstandigheden .krijgen . Wie pakt dit op ? Ermoettechnisch veel meer mogelijk zijn . Op ditmoment



Onderwerp Toelichting status
dat niet aan deorde .AfgehandeldKan van lijst afAntwoord briefCPG 13 maart2017

Wethouder wil dit punt bespreken als ook Klein Piershil aan tafelzit .
De CPG wil graag een doorkijk ontvangen van hoe de overlast wordtaangepakt. Wat kunnen de provincie en Klein Piershil hieraan doen ? Dit incombinatie met antwoord op schrijven van CPG na opschorten gesprekken inmaart 2017Verzoek aan Klein Piershil BV om tijdens kerstdagen beperkt te draaien . Ookbij dodenherdenking wordt verzocht tot stilstand tijdens de herdenking .Stilstand tijdenskerstperiode endodenherdenking Hier ontbreekt toelichting van KPBV over waarom zij niet kunnenvoldoen aan het verzoek .

AfgehandeldEures geeft hiergeen vervolg aan .Dit onder protestvan
DorpsverenigingOpenstaandVoortgang verzoek WD heeft een motie ingediend over Burgerinitiatief CPG . Het College heeftCPG tot meer een brief gestuurd naar het ministerie van VWS . Er is nog geen reactieonderzoek naar de binnengekomen van het ministerie ondanks herhaalde verzoeken van degeluidsnorm . gemeente . In aanvulling op het burgerinitiatief heeft Ine een checklist voor(motie VVD 2 april omwonenden opgesteld .2019 ) Na herhaalde verzoeken van de gemeente aan het min . van VWS ontvingenwe op 12 maart een mail met de volgende mededeling: Het ministerie vanInfrastructuur en Waterstaat (len W ) heeft de behandeling van de briefovergenomen . Dit hebben zij 27 januari jl . aan ons bevestigd . Dit hadden wijook aan u moeten bevestigen . Dat hebben wij blijkbaar niet gedaan . Onzeexcuses hiervoor . Hierbij het emailadres van Publieksvoorlichting lenW :publiek@minienw.nl .We moeten opnieuw 6 weken wachten . probeert contact te leggen viahaar contactpersoon. Ook de wethouderzoekt een ingang om de zaak tebespoedigen. Daarom is de mailwisseling nadrukkelijk gevraagd naar eenambtelijk verantwoordelijke .

PZH kijkt namensde andere partijenof Windpark Spuiin het onderzoekvan RIVMmeegenomen kanworden .

Er loopt bij het RIVM een onderzoek . PZH volgt dit proces en meldt dat hetonderzoek in de afrondende fase zit .gaat na bij of een melding van Windpark Spui bij hetRIVM nog zinvol is .Mocht dit zo zijn , dan is wethouder bereid het Windpark onder deaandacht te brengen bij het RIVM .

Inrichtingsbudget
Brief van provincie met status RIVM onderzoek is gestuurd.Is nagevraagd bi De reactie is rondgestuurd door de gemeente .CPG wil camouflage creëren voor het windpark en vraagt of er vanuit hetinrichtingsbudget bomen langs de Oudendijk kunnen worden geplaatst. Eensoort wal om de windmolens aan het zicht te onttrekken .PZH geeft aan dat dit waarschijnlijk mogelijk is , maar wel na overleg met hetWSHDDe bomen moeten komen op locaties waar ze het verschil maken .

Dit is onderdeelvan hetinrichtingsplan .Moet daarinworden opgepakt.
Het ge CPG meldt dat er nietmeer wordt gereageerd op klachten . Demelder moet Openstaandeen bevestiging van zijn klacht ontvangen . De melder hoort echter niets meer . Koppelen aanDit punt bespreken als Klein Piershil aan tafel zit . resultatenmonitoring .
structureerdcoördineren endoorsturen /opvolgen vanklachten( Klein Piershil,DCMR ,OZHZ )

AfgehandeldKan van de lijst afMaximaal CPG vraagtofhet klopt dathet Klein Piershil 4 % opbrengst kost als hetbeperken overlast windpark in een bepaalde stilstand modus staat ?door stilstand Dit punt bespreken als Klein Piershil aan tafel zit .windparkBurenregeling Klein Piershil BV heeft LBP Sight opdracht gegeven om bij 21 woningenonderzoek te doen naar aanbrengen geluidbeperkendemaatregelen . Een OpenstaandProvincie heeft



Onderwerp Toelichting status
eerste raming van kosten kwam uit op € 150.000 , = . Dit terwijl het potje aan Klein Piershilburenregeling gevuld is met € 50.000,00 . De CPG verwacht van Klein Piershil gestuurdBV dat zij deze maatregelen gaat uitvoeren , ook tegen deze hoger kosten .Door het afgeven van de rapporten aan de 21 woningeigenaren heeft Klein Provincie heeftPiershil BV de verwachting gewekt dat zij die maatregelen ook voor haar hierover met KPBVrekening gaat uitvoeren . Klein Piershil BV geeft echter aan niet voor de extra gesproken .kosten op te willen draaien . KPBV koppelthierover terug .De CPG heeft verzocht aan provincie , gemeenten en Klein Piershil BV omgezamenlijk om de tafel te gaan zitten en te zorgen dat de € 150.000,00 optafel komtvia externe middelen en onderling verrekend worden , zodat directbegonnen kan worden met het aanbrengen van geluid beperkende Burenregeling enmaatregelen van de 21 woningen en de burenregeling voor de komende 4 jaar Extra inzet alsgevuld blijft met €50.000,00 om verzoeken tot aanbrengen van geluid agendapuntenbeperkende maatregelen kan blijven waarborgen. opnemen(doorgaandIn de brief van PZH aan CPG wordt geschreven dat de burenregeling blijft proces )zoals die is . Het inrichtingsbudget kan niet gebruikt worden als aanvulling opde burenregeling. Het inrichtingsbudget blijft beschikbaar voor het herstellenvan de ruimtelijke kwaliteit .PZH krijgt geen duidelijk beeld van de hoogte van de totale kosten . KleinPiershil moet hier een overzicht voor aanleveren . PZH heeft dringend aanKlein Piershil gevraagd om een duidelijk Plan van Aanpak op te stellen dieinvulling geeft aan de schade en kosten die gemoeid zijn met de overlast.PZH neemt de boodschap mee om bij Klein Piershil op een snelle uitwerkinghiervan aan te dringen .PZH dringt sterk aan bij Klein Piershil om te komen met een plan van Aanpak .PZH is in afwachting van een reactie van Klein Piershil .
Brief PZH heeft geleid tot extra inzet . KPBV geeft een toelichting op destand van zaken over de uitvoering hiervan ., etc.

OmstandighedenCorona Welwillen we één zeer indringende oproep doen aan Klein Piershil BV/ Eurus, Afgehandelddat indien onze overheid uiteindelijk toch gaat besluiten voor een lockdown , Eures geeft hierwaarbij de bewegingsvrijheid van omwonenden verder wordt beperkt, Eurus er geen vervolg aan .alles aan zal doen wat in haar vermogen ligt om het windpark op aangepaste Dit onder protestwijze te laten draaien , dan wel het bevoegd gezag / burgemeester een van
noodverordening oplegt, indien het windpark dit niet uit eigen beweging wil Dorpsvereniging.bewerkstelligen . Met dit verzoek ook de aanvulling dat die omstandigheden ,feitelijk nu al aan de orde zijn , omdat veel mensen al verplicht thuis zitten enalleen al vanuit dat oogpunt het van maatschappelijk verantwoord ondernemenzou getuigen , indien nu al besloten wordt tot een stilstandsvoorziening tussen23:00 uur en 06:00 uur . Als u deze maatregel eerder dan de gewenstelockdown kunt implementeren garandeert u gezonde nachtrust voor hen dieniet thuis kunnen werken , voor hen die thuis moeten werken , voor dekwetsbaarsten ook , onder ons .Wegaan werken met een actielijst en een afsprakenlijst. neemt contact Astridde opzet van de lijsten te verduidelijken . Het kernteam zal de Kernteamactielijst aanpassen naar een lijst met concrete acties .

probeert de gestelde vragen van Ine te beantwoorden, zo nodig met Astrid
hulp van de andere partijen . Op een aantal suggestieve vragen komt geenantwoord . Ook worden vragen eventueel samengevoegd .Kosten voor het aanvragen van een second opinion op de planschade zijn Guidohoog. Dit vormt een drempel voor het doen van een second opinion . Verzoekis of het mogelijk is om een voorschot te ontvangen zodra duidelijk is datsprake is van planschadevergoeding onderzoekt dit.

Aanpassenactielijst op met
Gestelde vragenIne




