Mark Speldenbrink
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dorpsvereniging Filopopers <Mark@filopopers.nl>
woensdag 9 september 2020 15:58
ajpm.vlaminkx@pzh.nl; kvdwolf@windparkspui.nl
Re: FW: Concept actiepuntenlijst Windoverleg Spui 24 juni 2020

Beste Astrid, beste Kors,
Fijn dat je dit even wil oppakken. Ik denk dat de standpunten over de verslaglegging 24 juni jl. uitvoerig aan bod zijn
gekomen maar ook vaak besproken in voorgaande bijeenkomsten. Het standpunt van Eurus is dat ze graag een
overzichtelijke lijst willen over punten die open staan. Als CPG hebben we duidelijk aangegeven dat we de historie
van het proces niet uit het oog mogen verliezen. Dat zou tekort doen aan al de inzet van betrokkenen omwonenden.
Het lijkt mijn niet zinvol om nu nog een meeting te beleggen om apart hierover weer te overleggen. Het zou van
respect getuigen om een middenweg te zoeken voor elkaars standpunten. Hierbij wil ik voorstellen dat de
historische actiepuntenlijst gehandhaafd blijft (wellicht nog even doorgelicht wordt op tekstuele onjuistheden en
mogelijk de rubricering verfijnen naar onderwerpen zoals vastgelegd in het participatieplan). Maar dan met die
aantekening dat we dit het "einddocument" noemen, hierin wordt dan de volledige participatie procedure in
vastgelegd. Het staat de provincie en Eurus uiteraard vrij om in eigen vorm voor de eigen achterban hier nog een
geschreven rapportage aan toe te voegen. We hebben dit eerder ook gezien bij Eurus die een eigen verslaglegging
doet van de voortgang. Daarnaast zou ik dan het "werkdocument" willen introduceren waarin de lopende zaken in
zijn opgenomen. Bij afronding van de punten op het werkdocument, kunnen deze worden bijgeschreven op het
einddocument.
Concreet voor nu zou dat beteken dat we de historische lijst handhaven en de actiepuntenlijst van Carla nu als
werkdocument aanvaarden. In dat geval hoeven we ook niet apart nog hiervoor een bijeenkomst te plannen. Ik zou
die tijd dan liever gebruiken om met elkaar kort van gedachten te wisselen over de voortgang. Helaas bereiken mij
de berichten dat de mensen die zich hebben aangemeld voor de extra inzet nog steeds geen plan van aanpak
hebben ontvangen, laat staan dat er al concreet iets is gebeurt. De geloofwaardigheid van alle mooie woorden
wordt hiermee wel op de proef gesteld en ik voel me ook in m'n hemd gezet. Nu vind ik dat niet zo erg, hoef me
nergens voor te schamen, maar jullie kunnen hier toch niet meer schaamteloos mee wegkomen? Ook de inmiddels
ruim 1000 overlast klachten blijven maar oplopen, zonder concrete maatregelen. Dit kan echt niet zo doorgaan!
Ik verneem graag hoe jullie dit zien.
Met vriendelijke groet,
Mark Speldenbrink
Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw‐Beijerland
namens werkgroep Compensatie Plan Groep (CPG)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Doorgestuurd bericht ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Van: "Vlaminkx, AJPM" <ajpm.vlaminkx@pzh.nl>
Datum: 7 sep. 2020 13:07
Onderwerp: FW: Concept actiepuntenlijst Windoverleg Spui 24 juni 2020
Aan: mark@filopopers.nl,Kors van der Wolf <kvdwolf@windparkspui.nl>
Cc:

Beste Mark en Kors,

1

In het overleg van 24 juni hebben we afgesproken om gezamenlijk naar de actielijst te kijken (zie ook het
conceptverslag).
Na afloop hebben we geconstateerd dat dit het beste kan aan de hand van het verslag zoals Carla Dam
dit heeft opgesteld.

Graag wil ik tot een afspraak komen. Mark, kun jij aangeven wat jou het beste uitkomt?
Als de afspraak naar de avonduren gaat, dan kan ik niet op woensdag.

Ik hoor graag snel van jullie!

Met vriendelijke groet,

Astrid Vlaminkx
Energieteam
Coördinator Windenergie
M 06 46 13 83 61
ajpm.vlaminkx@pzh.nl

Provincie Zuid‐Holland | Zuid‐Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl

Wanneer u de provincie Zuid‐Holland een e‐mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen twee weken een antwoord. Al uw informatie wordt
vertrouwelijk behandeld. Persoons‐ of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e‐mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.

Van: Carla Dam‐Goosens <carla.dam@gemeentehw.nl>
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 10:38
Aan: Mark Speldenbrink <mark@filopopers.nl>; Claus aan de Wiel <claus_aan_de_wiel@live.nl>; Ine van den Dool
<imdqd@hotmail.com>; r.ploeg45@upcmail.nl; atlistner@gmail.com; Peter de Lange <plange@vdladvocaten.nl>;
Hof, GAM, op 't <g.opt.hof@pzh.nl>; Vlaminkx, AJPM <ajpm.vlaminkx@pzh.nl>; h.rensen@nissewaard.nl;
kvdwolf@windparkspui.nl; p.bosma@eurus‐europe.com; Piet van Leenen <piet.vanleenen@gemeentehw.nl>;
2

Henk Groeneveld <henk.groeneveld@gemeentehw.nl>
Onderwerp: Concept actiepuntenlijst Windoverleg Spui 24 juni 2020

Goedemorgen,

In de bijlage treffen jullie de concept actiepuntenlijst aan van het Windoverleg Spui op 24 juni 2020.
Hierop volgen nog aanvullingen van KPBV.

Met vriendelijke groet,
Carla

Carla Dam‐Goosens
Projectondersteuner ruimtelijke ontwikkeling

Postbus 2003
3260 EA Oud‐Beijerland

088 – 647 17 96
www.gemeentehw.nl
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