Aan: Jan-Willem van den Beukel, wethouder Lansingerland
Van: Jan van Belzen, voorzitter bestuurlijk overleg Convenant Windenergie Rotterdamse
Regio
Cc: deelnemers bestuurlijk overleg
Datum: 15 oktober 2021
Betreft: Locatie Prisma/Bleizo/Overbuurtsche Polder

Geachte heer Van den Beukel, beste Jan-Willem,
Op 28 oktober aanstaande spreekt u over het Ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo. Als u
instemt met dit ontwikkelperspectief, gaat u naar onze mening voorbij aan de urgentie van
de ontwikkeling van windenergie in de Rotterdamse regio. Een keuze voor woningbouw op
Bleizo-West is immers onverenigbaar met de nog te realiseren opgave aan windenergie op
dezelfde locatie. De mogelijkheden voor windenergie op de voor windenergie aangewezen
locatie Prisma/Bleizo/Overbuurtsche Polder worden met de keuze voor woningbouw op
Bleizo-West drastisch ingeperkt.
Een haalbare alternatieve locatie voor windenergie, die binnen uw gemeente voor eind
2025 kan worden gerealiseerd, is nog niet in beeld.
Wij doen daarom een beroep op u om de afspraken rondom windenergie nadrukkelijk te
betrekken in uw overwegingen bij het Ontwikkelperspectief en het realiseren van die
opgave waar uw gemeente zich aan heeft gecommitteerd randvoorwaardelijk te maken aan
de besluitvorming.
Convenant realisatie windenergie Rotterdamse regio
In 2012 hebben de gemeenten in de voormalige stadsregio Rotterdam met elkaar
afgesproken om 150 MW windenergie te realiseren. Deze 150 MW maken onderdeel uit van
de huidige opgave van 735,5 MW. In de Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag
(RES RDH) zijn de projecten voor het realiseren van deze 150 MW als pijplijnprojecten
opgenomen in het bod hernieuwbare elektriciteit voor 2030 uit het Klimaatakkoord.
Op 16 december 2020 is het ‘Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam 2012’
verlengd tot 2025, waarbij Lansingerland zich heeft gecommitteerd aan de realisatie van 12
MW windenergie op de locatie Prisma/Bleizo/Overbuurtsche Polder.
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Urgentie
Om de afspraken over de realisatie van windenergie na te komen, moet in het meest
gunstige scenario nog minimaal 24 MW in de Rotterdamse regio gerealiseerd worden. De
helft daarvan ligt in de gemeente Lansingerland, het wegvallen daarvan kan niet zonder
meer door de andere gemeenten opgevangen worden.
Naast de bestuurlijke betrouwbaarheid is de realisatie ook gewenst vanwege het grote
belang van voortgang van de energietransitie. Onder andere het recente rapport van de
IPPC en de uitspraak van de rechter in de Urgendazaak dwingen ons om de afspraken
rondom wind op land onverminderd uit te voeren.

Hoogachtend,
Namens de convenantspartijen Rotterdamse regio,

Jan van Belzen
Voorzitter bestuurlijk overleg
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