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Geacht College, 
 
In antwoord op uw verzoek dd. 5-1-2023 (mail Arthur van Rossem) hierbij het advies van de Natuur en 
Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie 
van het Windpark Brielse Maasdijk. 
 
Allereerst zijn wij van mening dat de inzet van windenergie (op land en zee) nodig is om aan de doelen 
van ons nationale (Klimaatakkoord 2018) en internationale (Parijsakkoord 2015) beleid invulling te 
geven. Bij de invulling van voorafgaand energie-en klimaatbeleid in de afgelopen decennia, op nationaal, 
provinciaal en regionaal niveau, heeft de NMZH zich ingezet om op verantwoorde wijze windenergie 
ruimtelijk in te vullen, gelet op de gevolgen voor natuur en mens. Dat doet zij onder meer door 
deelname in de convenanten in en rondom de Rotterdamse haven sinds 2000. Het windpark Brielse 
Maasdijk is onderdeel van het Convenant Realisatie Windenergie Rotterdamse regio, zoals ook in de 
toelichting op de aanvraag is aangegeven. 
  
Belangrijke randvoorwaarde is om windparken te realiseren op of nabij (grote) industrieterreinen of 
langs (grote) infrastructuur. De situering van het windpark Brielse Maasdijk voldoet daaraan, waarbij 
geen direct belangrijke natuurwaarden (m.n. vogels) in het geding zijn. In vooronderzoek en nadere 
vervolgonderzoek is uitgebreid nagegaan welke lokale natuurwaarden kunnen worden beïnvloed. 
Daarbij zijn geen grote gevolgen aan het licht gekomen, maar wel aandachtspunten waaraan kan 
worden gewerkt (zoals bij het Buizerdnest). Wij vinden deze opzet en aandacht, al hoewel mede 
voorkomend uit wettelijke verplichtingen, positief. Met betrekking tot de verdere inrichting van het 
windpark en maatregelen in de directe omgeving wat betreft natuurwaarden kunnen ook vanuit het te 
stichten omgevingsfonds (zie onder) investeringen worden gedaan. Bij vervanging van bomen moet ook 
worden gedacht aan de inrichting van dijkstroken met bloemen en kruiden die van waarde zijn voor 
onder meer bijen en vlinders. 
 
Voor de realisatiefase is een berekening (Aerius) gemaakt van de impact van de stikstofemissie (NH3, 
NOx) van de bouwmachines en verkeersvoertuigen. Daarbij is geen meetbare depositie gevonden in de 
nabij gelegen N2000-gebieden. Er is daarbij een uitgebreid overzicht gemaakt van de te gebruiken 
machines en voertuigen. Alhoewel geen direct depositie-effect is berekend op de nabij gelegen N2000-
gebieden zorgen de fossiele brandstofmotoren wel voor stikstofemissie die bijdraagt aan de 
achtergrond. In de afgelopen jaren is de ontwikkeling van elektrische motoren heel sterk geweest en 



 

nog gaande. Dat geldt ook voor bouwmachines. Overwogen zou kunnen worden van e-motoren in de 
realisatiefase gebruik te maken. 
 
Vanaf de start van het windconvenant Rotterdamse regio heeft de NMZH de nadruk gelegd op een 
intensieve participatie vanuit de lokale bevolking en zo mogelijk directe deelname van lokale 
energiecoöperaties. Na een moeizame start in de eerste jaren is vooral in de laatste jaren een sterke 
ontwikkeling geweest van lokale energiecoöperaties in het gehele Rijnmondgebied, met sinds augustus 
2022 een regionale samenwerking in Energiecoöperatie Regio Rijnmond. En ook in Voorne-Putten, waar 
nu een zeer actieve Energiecoöperatie Voorne-Putten Energie (VPE) deelneemt in diverse duurzame 
energieprojecten. Waaronder het windpark Brielse Maasdijk, waar 25% deelnemen in dit project samen 
met HVC Landwind. In het klimaatakkoord (2019) is afgesproken bij de ontwikkeling van duurzame 
energieprojecten een deelname van minimaal 50% te organiseren, maar er is in ieder geval een goede 
samenwerking. Aangegeven wordt dat bewoners kunnen mede-investeren, maar nog niet duidelijk is 
hoe.  
 
Verder wordt aangegeven (op de projectwebsite) dat er een omgevingsfonds wordt opgezet, maar de 
inrichting daarvan is ook nog niet duidelijk. Zoals boven aangegeven zou inzet in natuur en recreatie 
daarvan onderdeel moeten uitmaken.  
 
Als onderdeel van betrokkenheid van bewoners bij de projectontwikkeling is een omgevingsadviesraad 
actief. Samen met de opzet van de inspraakprocedure, de betrokkenheid van VPE en de inzet van o.a. 
een geluidsmeet(evaluatie)programma in de gebruiksfase vinden wij de invulling van het 
participatieproces positief. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
A.P. Ouwehand 
Directeur  
 
 


