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E-Connection

 Pionier in windenergie

 Ontwikkeling, bouw en beheer 

 ZW-Nederland

 Beheert huidige turbines van 

Windpark Haringvliet BV



Doel van deze bijeenkomst

 Nieuwe stap in ontwikkeling, dit jaar 

procedures vergunningverlening

 Informatie aan omgeving

 Ophalen aandachtspunten



Windenergie Hellevoetsluis

 In beeld waren 2 locaties in 

Hellevoetsluis (locatie F en G)

 Locatie F (N57 Entree Zuid ongewenst)

 Haringvlietdam voorkeur 

(volledige opgave gemeente)

 Huidige eigenaar windturbines mag 

vervangen



Uitgangspunten en belemmeringenstudie

 Waterveiligheid

 Opgave gemeente (12 MW)

 Recreatie

 Uitvoerbaarheid

 Wet- en regelgeving

 Technisch

 Financieel

 Quick scan mogelijkheden Bosch & Van Rijn 
(2018-2019)

 Beperkte ruimte

 Voorstel mogelijke turbineopstelling

 3 windturbines leken mogelijk



Belemmering blokkendam

 Klopt de aanname uit de quick

scan?

 Onmogelijkheid plaatsing door 

blokkendam

 Opschuiven ongewenst (recreatie)



Alternatief met 2 turbines

 Twee windturbines met maximale 

tiphoogte van 200 meter

 Haalbaar en goed uitvoerbaar

 Opgesteld vermogen tussen 10 en 12 

MW

 Elektriciteitsproductie hoger dan 

variant met drie windturbines uit 

quick scan



Procedures BP en vergunningen

 Wijziging bestemmingsplan

 Nieuwe windturbines

 Weg-bestemmen bestaande windturbines

 Vergunningen

 Omgevingsvergunning (Gemeente)

 Watervergunning en Wbr (Rijkswaterstaat)

 Natuurvergunning en ontheffing (Provincie)

 Coördinatie

 Toepassen Gemeentelijke coördinatie voor 
alle vergunningen 

 Coördinatie vloeit ook voort uit afspraak 
met provincie

Coördinatiebesluit gemeenteraad April 2021

Indienen Ontwerp-Bestemmingsplan en vergunningaanvraag April 2021

Ter inzage OBP en concept-Omgevingsvergunning Mei 2021

Inspraaktermijn van 6 weken

Vaststellen Bestemmingsplan (College van B&W) Augustus 2021

Behandeling in commissie WWR en gemeenteraad            September 2021

Periode voor aantekenen beroep (6 weken)

Start bouw (snelste scenario) Maart 2023



Onderzoeken

 Onderzoeken

 Waterveiligheid

 Ecologie

 Geluid en slagschaduw

 Externe veiligheid

 Recreatie

 Landschap, archeologie

 Radar



Geluid

 Geluidsberekeningen uitgevoerd 

voor meerdere locaties (worst case-

turbine)

 Bij alle woningen wordt voldaan aan 

norm van 47 dB(A) in L-den (en 41 

dB(A) in L-Night)

 Ook cumulatie in beeld (m.n. N57)

 Aandacht voor laagfrequent geluid



Slagschaduw

 Bepalen mogelijk effect slagschaduw 
(worst case-turbine)

 Nog geen rekening gehouden met 
begroeiing of andere belemmeringen

 Mogelijk paar woningen boven norm 
van max. 6 uur/per jaar -> stilstand

 Geen wettelijke eisen recreatie, maar 
effect aanzienlijk -> overleg met 
recreatieondernemers over momenten 
van stilstand



Visualisaties

 Vanuit meerdere gezichtspunten 

visualisaties gemaakt

 Voorbeelden

 Quackstrand nabij Shamrock Inn 

 N57 Voorne-Putten richting 

Haringvlietdam

 Tussenweg

 Strand Rockanje



Visualisaties

 Quackstrand nabij Shamrock Inn 

 Huidig beeld



Visualisaties

 Quackstrand nabij Shamrock Inn 

 Na realisatie nieuw windpark



Visualisaties

 N57 Voorne-Putten richting 

Haringvlietdam

 Huidig beeld



Visualisaties

 N57 Voorne-Putten richting 

Haringvlietdam

 Na realisatie nieuw windpark



Visualisaties

 Tussenweg

 Huidig beeld



Visualisaties

 Tussenweg

 Na realisatie nieuw windpark



Visualisaties

 Strand Rockanje

 Huidig beeld



Visualisaties

 Strand Rockanje

 Na realisatie windpark Kroningswind



Visualisaties

 Strand Rockanje

 Na realisatie windparken Kroningswind 

en Haringvlietdam



Omgevingsfonds en participatie  

 Vanuit Windpark wordt bijdrage 

gegeven voor activiteiten omgeving

 Onderzoek naar mogelijkheid van 

financiële participatie door 

omwonenden; komen we later op 

terug



Vervolg 

 Verslag na alle informatie-sessies

 Daarin vragen proberen te beantwoorden

 Mailadres éénmalig gebruiken om verslag toe te sturen

 Informatie komt ook op website E-Connection

 Officiële inspraak (april/mei) -> gemeente

 Nieuwsbrief

 Onregelmatig verschijnend, afhankelijk van 
ontwikkelingen

 Bij voldoende interesse: klankbordgroep

 Plannen en aanpak bespreken

 Meedenken over besteding omgevingsfonds

 Intermediair naar wijken, dorpen en recreatiebedrijven



Vragen? 

E-Connection Project BV

info@e-connection.nl

mailto:info@e-connection.nl

