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Schriftelijke vragen 
 

‘Windturbines voor de deur’ 
 

 

 

Op 20 december 2017 is door Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland besloten tot 

de vaststelling van een partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit op het 

onderwerp windenergie. 

 

Aan dit besluit ging een lang voortraject vooraf, waarbij onder meer een voorgenomen 

locatie voor windturbines in De Balij is vervallen (locatie in buurgemeente Pijnacker-

Nootdorp, onder de rook van Zoetermeer West). Hiertegen ontstond onder de bevolking van 

Zoetermeer veel protest, omdat zij niet waren gekend in het voortraject, en omdat de locatie 

zo dichtbij lag, dat ze wel de hinder ervan ondervonden. 

 

De windturbinelocatie in de Balij is na het protest vervallen. In het Provinciaal besluit wordt 

een nieuwe locatie genoemd, namelijk bedrijventerrein Prisma/Bleizo. Opnieuw gaat het om 

een locatie in een buurgemeente, dicht tegen de grens met woonbebouwing in Zoetermeer. 

Vooralsnog wijst niets erop dat Zoetermeerse bewoners nu beter geïnformeerd zijn.  

 

Voor het CDA is de situatie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het 

college: 

 
1. Is het college bekend met het besluit van Provinciale Stsaten op 20 december 2017, 

waarin op locatie Prisma/Bleizo 12 tot 24 windturbines worden bestemd? 
2. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de gewijzigde plannen van de 

Provincie en de gemeente Lansingerland ten aanzien van windturbines op locatie 
Prisma/Bleizo? 

3. In hoeverre is de gemeente Zoetermeer als partij betrokken bij de totstandkoming 
van de beleidskeuze om windturbines mogelijk te maken op Prisma/Bleizo? 

4. Wat heeft de gemeente ondernomen om haar kennis over de windturbinelocatie op 
Prisma/Bleizo te delen met: 

a. de gemeenteraad? 
b. met de AB-leden van de Gemeenschappelijke Regelingen Hoefweg en Bleizo?  
c. Inwoners van Zoetermeer, die het meeste de gevolgen ervaren van de komst 

van windturbines in of vlak bij hun woonbuurt? 
5. Waarin verschilt de positie van laatstgenoemde bewoners (omgeving Prisma/Bleizo) 

van de positie van eerdere bewoners die met de gemeente Zoetermeer bezwaar 
maakten tegen de komst van windturbines in de Balij? In beide gevallen is sprake 
van beperkt informeren vooraf, en van ongewenste nabijheid. 

6. Wat acht het college een acceptabele minimale afstand van woningen tot 
windturbines (uitgaande van een tophoogte van 150 meter)? 
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7. Hoe ziet het worst-case scenario m.b.t. de windturbinelocaties eruit voor de 
bewoners van Oosterheem en Rokkeveen? Wat geldt hierbij als minimale afstand tot 
de Zoetermeerse woonbebouwing? (ter vergelijking: bij de Balij-locatie was sprake 
van een afstand van 350-450 meter tot de Zoetermeerse woningen) 

8. Nu realisering van windturbines dichterbij komt worden participatietrajecten met 
omwonenden opgestart om te komen tot een eerlijker verdeling van lusten en lasten. 
Dit speelt in onze buurgemeente Lansingerland onder meer concreet bij de 
woonbebouwing van Kruisweg. Is er voor bewoners van Oosterheem en/of 
Rokkeveen een mogelijkheid om in het kader van de verdeling van lusten en lasten 
mee te doen in participatietrajecten?   

9. Wat betekent de reservering voor 12-24 windturbines voor de eventuele mogelijkheid 
om woningen te bouwen in de nabije omgeving van station Lansingerland – 
Zoetermeer? 
 

 

Namens de CDA-fractie:  

 

Klaasjan de Jong 
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Bijlagen 
 

1. Tabel met van locaties voor windturbines (bron: provinciaal besluit VRM, 20 december 2017). 

 

2. Kaartbeeld VRM met locaties voor windturbines (bron: provinciaal besluit VRM, 20 december 

2017). 
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