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Betreft: beantwoording werkgroep Lucht en Geluid inzake windturbines  
 
 
Geachte heer De Winter,   
 
In uw brief deelt u de zorgen van bewoners over de realisatie van windturbines in Nieuw Reijerwaard. Wij hebben 
begrip voor de bezwaren die de plaatsing van windturbines in Nieuw Reijerwaard losmaakten. Deze zorgen 
worden ook door ons gedeeld.  
 
Provinciaal inpassingsplan  

De realisatie van de windturbines in Nieuw Reijerwaard is opgenomen in het reeds vastgestelde provinciale 
inpassingsplan en ligt in het rechtsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De 
GRNR heeft de opdracht om het bedrijventerrein, maar ook de windturbines, te realiseren. Dit plan van de 
provincie staat vast, ondanks het nee van de gemeenteraad Ridderkerk tegen deze locatie. De beroepsgronden 
over windturbines zijn ongegrond geacht door de Raad van State. Met de uitspraak van de Raad van State is het 
inpassingsplan op dit onderdeel onherroepelijk geworden. Wij kunnen de komst van de windturbines dan ook niet 
meer verhinderen, ook al hebben wij ons altijd uitgesproken tegen de komst van deze windturbines.  
 
Herziening Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland 

De herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit is erop gericht aanvullende locaties voor windenergie in 14 
regiogemeenten te onderzoeken. Dit omdat met de huidige benoemde windenergielocaties de regionale 
doelstelling op het gebied van windenergie niet gehaald gaat worden. De locaties die wel technisch haalbaar zijn 
blijven overeind, dus ook Nieuw Reijerwaard.  
 
Standpunt gemeente Ridderkerk  

Energie is een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Met de afnemende 
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar een duurzame energiehuishouding noodzakelijk. 
Op zichzelf staan wij achter de ontwikkelingen van duurzame energieopwekking, ook door middel van 
windenergie. Op het grondgebied van Ridderkerk zijn de locaties voor windturbines echter uitgeput. Met de drie 
windturbines in Nieuw Reijerwaard levert Ridderkerk haar maximale bijdrage op het gebied van windenergie.  
 
Concluderend stellen wij, mede namens het college van burgemeester en wethouders  dat er geen mogelijkheden 
meer zijn om de windturbines in Nieuw Reijerwaard te verhinderen. Wij vragen de GRNR om burgerparticipatie 
mogelijk te maken.  
 
 
Hoogachtend,  
de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


