
Hoogvliet, << datum van verzending >>

Aan DCMR Milieudienst Rijnmond
t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Betreffende : Zienswijze Windpark Brielse Maasdijk
Referentie : NRD Versie H – D10019089:38, 15 januari 2021

: Gemeenteblad van Nissewaard 2021, 39709, 9 februari 2021
: Staatscourant 2021, 7149, 9 februari 2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot mogelijke realisatie Windpark Brielse Maasdijk te 
Spijkenisse, zoals beschreven in de NRD en aangekondigd in Staatscourant en Gemeenteblad Nissewaard.

Maatschappelijk gezien begrijp ik de noodzaak en verplichting om klimaatwet en akkoord uit te voeren, maar 
om nou een windmolenpark midden in een dichtbevolkt gebied te gaan realiseren is vragen om problemen. Het 
zal tot veel weerstand, klachten en onbegrip leiden. De politiek heeft al geen draagvlak meer bij de burger. De 
overheid strijdt maar al te vaak tegen haar burgers. Dus stop met dit idiote plan.

Technisch gezien draagt de geplande 18 MW nauwelijks bij aan de hedendaagse energiebehoefte. 
Regelgeving, ook wat betreft veiligheid, wordt bewust genegeerd om het in de NRD geplande windmolenpark te
realiseren. Het gebied is technisch gezien niet groot genoeg en windmolens plaatsen op een primaire smalle 
waterkering kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Als inwoner van Hoogvliet ben ik zeer bezorgd over de afstand tot het geplande windmolenpark, de 
geluidsoverlast en de onlangs door ingenieur F.W.O. van Boven gepubliceerde te verwachten slagschaduw op 
Hoogvliet vanaf 16:30 tot zonsondergang. Het schijnt dat de helft van de Brielse Maasdijk van Gemeente 
Rotterdam is. Als inwoner van Hoogvliet protesteer ik nu al dat de windmolens te dicht en zelfs over de 
Rotterdamse grens worden gezet.

Financieel gaat het Gemeente Nissewaard tientallen miljoenen aan juridische kosten, planschade en boetes 
kosten. Door geluids- en slagschaduw opgelegde beperkingen kan dit Windmolenpark nooit rendabel 
zijn/worden.
Geld van investeerders, exploitanten en subsidieverstrekkers mogen nooit een reden zijn om dit soort plannen 
er door te drukken.

Betreffende het milieu neemt de NRD de invloed van een windmolenpark op mens, dier en omgeving 
onvoldoende serieus. De NRD meldt nauwelijks iets over extra neerslag van fijnstof door werveling van 
windmolenwieken. Deze neerdaling van fijnstof zou zomaar ook op Hoogvliet van toepassing kunnen zijn. 
Bedenk dat we hier verschillende raffinaderijen aan de noord kant hebben.

Het mag duidelijk zijn, dat de door mij genoemde bezwaren en tekortkomingen aantonen dat het plangebied 
Plaatweg en Brielse Maasdijk ongeschikt is voor realisatie van een windmolenpark.
Ik verzoek u dan ook bij heroverweging mijn zienswijze mee te nemen en af te zien van realisatie van dit 
windmolenpark.

Gaarne ontvangst van mijn zienswijze bevestigen.

Dank voor verwerking,
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