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Onderwerp: Duurzame energie in Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de notitie Windenergie in Ridderkerk en het onderzoeksrapport 

Windenergielocaties in Ridderkerk. 
2. Het besluit van de provincie over het mogelijk maken van de plaatsing van windturbines op 

bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard af te wachten alvorens te besluiten over eventueel nader 
onderzoek naar een andere locatie. 

3. Kennis te nemen van de notitie Zonne-energie en de gemeente Ridderkerk. 
4. De voor de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis benodigde investering van  

€ 40.000,- toe te voegen aan de investeringslijst 2012. 
 
2. Aanleiding 
Windenergie 
Het Rijk heeft een doelstelling vastgelegd van minimaal 6000 megawatt windenergievermogen op 
land in 2020. Elke Nederlandse provincie zal daar een bijdrage aan moeten leveren. De provincie 
Zuid-Holland heeft – als vervolg op de eerdere Nota Wervel – begin 2011 de Nota Wervelender 
vastgesteld. In deze nota is de ruimtelijke plaatsingsvisie van de provincie neergelegd. In 
stadsregioverband is vervolgens in juni 2012 een convenant gesloten om uitvoering te geven aan 
de windenergiedoelstelling uit de nota Wervelender. 
 
Zonne-energie 
Met de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis kan een klein stapje in de goede richting 
worden gezet bij het behalen van de gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie. Van een 
meetbare bijdrage zal echter pas sprake zijn wanneer zonne-energie op grotere schaal wordt 
toegepast in Ridderkerk. 
 
3. Aspecten 
Windenergie 
Voor het Ridderkerkse grondgebied is in de nota Wervelender indicatief 12 megawatt vermogen 
opgenomen, oftewel vier grote windturbines. In het stadsregionale convenant is dit teruggebracht 
tot 9 megawatt, met als locatie het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Aangezien uw raad zich 
tegen grootschalige windenergie op het bedrijventerrein heeft uitgesproken, is in het convenant 
vastgelegd dat de gemeente Ridderkerk tegen deze locatie is. Het is echter aan de provincie om te 
besluiten over het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard inclusief het al dan niet mogelijk maken van 
de plaatsing van windturbines. 
 
In het Ridderkerkse Milieuprogramma 2011–2014 is vastgelegd dat er in 2012 een beleidskader 
windenergie wordt vastgesteld. Met het oog daarop zijn de notitie en het onderzoeksrapport over 
windenergie in Ridderkerk opgesteld. De overige potentiële windenergielocaties in Ridderkerk die 
zijn onderzocht, kunnen als alternatief voor of als aanvulling op de locatie Nieuw Reijerwaard 
worden ontwikkeld. Wij willen u in de gelegenheid stellen om het besluit van de provincie over de 
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windturbines op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in uw afweging te betrekken. Daarom stellen 
wij u voor om pas daarna te besluiten over eventueel nader onderzoek naar een andere locatie. 
 
Zonne-energie 
Met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis kunnen de volgende doelen 
worden bereikt: 

 kleine bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie; 
 ervaring opdoen; 
 inspireren van burgers, bedrijven en instellingen; 
 bijdragen aan de ontwikkeling van de (lokale/regionale) markt. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Windenergie 
Nadat de provincie een besluit heeft genomen over het mogelijk maken van de plaatsing van 
windturbines op Nieuw Reijerwaard zullen wij u een nader voorstel doen over windenergie in onze 
gemeente. 
 
Zonne-energie 
Indien uw raad instemt met de toevoeging van de investering in zonnepanelen op het 
gemeentehuis aan de investeringslijst kan op betrekkelijk korte termijn tot uitvoering worden 
overgegaan. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Windenergie 
In relatie tot het onderwerp windenergie brengt dit raadsvoorstel geen kosten of opbrengsten met 
zich mee. 
 
Zonne-energie 
Wanneer de investering van € 40.000,- in de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is 
toegevoegd aan de investeringslijst 2012 zullen de kapitaallasten die hieruit voortvloeien, gedekt 
worden uit het investeringsvolume 2013. De kapitaallasten voor 2013 komen uit op € 4.500,-. In de 
jaren daarna neemt dat af vanwege de rentecomponent. De afschrijvingstermijn voor installaties 
bedraagt op grond van onze financiële verordening 15 jaar. 
De verlaging van de energielasten wordt niet verwerkt in de begroting, gelet op de kleine bedragen 
waarom het jaarlijks gaat. Ook de onderhoudskosten zijn dermate laag dat ze zullen worden 
meegenomen in de reguliere budgetten. 
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