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Betreft: inspraakreactie ontwerp beleidskader windenergie 

Geachte leden van de raad,

VERZONDEN " 2 FEB. 2u>3

U heeft het ontwerp beleidskader voor windenergie ter inzage gelegd. In deze brief leest u onze reactie.

Het ontwerp beleidskader geeft de uitgangspunten en randvoorwaarden weer waar windenergie initiatieven in Krimpen 
aan den IJssel aan moeten voldoen. Hierbij gaat u in op de eisen (t.a.v. bijvoorbeeld geluid en slagschaduw) en 
verwachting die de gemeente heeft rondom participatie van inwoners, omwonenden en ondernemers. In Krimpen aan 
den IJssel gaat het hierbij om één locatie, namelijk het zuidelijk deel van de Stormpolder.

De gemeente Ridderkerk werkt voortvarend om duurzaamheid te bevorderen in de gemeente en dringt hierbij het 
gebruik van fossiele brandstoffen terug en vergroot het aandeel duurzame energie. Wij staan derhalve achter het 
planologisch mogelijk maken van de locatie Stormpolder, maar willen het volgende aan u meegeven.

Afstand tot woningen in Ridderkerk
Bij het planologisch mogelijk maken van deze locatie merken wij op dat er bij het onderzoek van de provincie Zuid- 
Hollland naar onderzoeksgebied Stormpolder al naar voren is gekomen dat er relatief veel gevoelige objecten nabij 
zijn. Ook bij een aanvullende effectbeoordeling (op basis van een voorbeeldopstelling aan de zuidelijk deel van 
Stormpolder) blijft de beoordeling neutraal tot negatief.

Doordat het zoekgebied is gesitueerd aan het zuidelijk deel van Stormpolder kunnen windturbines erg dichtbij 
woningen in Ridderkerk worden opgericht. Dit zal visuele hinder en mogelijk geluidshinder veroorzaken voor bewoners 
aan de overzijde van de Nieuwe Maas in Ridderkerk. Wij vragen u daarom nadrukkelijk zo veel mogelijk afstand te 
houden tot de bestaande bebouwing in Ridderkerk, de grensoverschrijdende effecten en gevolgen te overleggen en 
ons actief te betrekken bij vervolgstappen, waaronder vergunningsaanvragen.

Participatie tijdens en na realisatie
Wij onderschrijven de randvoorwaarde dat het betrekken van de omgeving bij windenergieprojecten van groot belang is 
en dat in een vroeg stadium de ideeën van omwonenden in o.a. de gemeente Ridderkerk mee genomen moeten 
worden in de planvorming.

U geeft bovendien aandacht aan participatie na planvorming, namelijk tijdens de exploitatie. Wij benadrukken hierbij 
het belang van het betrekken van Ridderkerkse inwoners tijdens het planproces als de mogelijkheid tot participatie in 
het windenergieproject zelf na realisatie. Dit laatste is niet expliciet benoemd in het ontwerp beleidskader.



Conclusie
Wij zijn voorstander van het ontwerp beleidskader windenergie dat u heeft opgesteld, zodat alle belangen een 
volwaardige rol spelen bij besluitvorming, maar vragen u het ontwerp beleidskader aan te passen op bovengenoemde 
punten. Met deze brief willen wij u vragen ons college en de Ridderkerse inwoners te betrekken en te informeren over 
de voortgang, de effecten en het proces.
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