
Geachte raad en geacht college van B&W van Ridderkerk, 

 

Ruim 90 aanwezigen op het wijkoverleg van 14 april 2015 van Ridderkerk-West,   

zijn van mening dat het college en de raad er ondanks het feit dat het inpassingsplan voor 

Nieuw Reijerwaard van toepassing is, alles in het werk moeten stellen om de plaatsing van 

drie hoge windturbines in Nieuw Reijerwaard tegen te gaan. Waarom? 

 

Niet alleen nadelige gezondheidsaspecten en sociaal welbevinden spelen daarbij een rol. Ook 

onvoldoende ruimte in Nieuw Reijerwaard, een te dichte plaatsing op de flats met vele 

inwoners van Ridderkerk en de mogelijkheid dat er aan de rand van Nieuw Reijerwaard, op 

het Bedrijverterrein Oost in Barendrecht, windturbines geplaatst kunnen gaan worden zijn 

belangrijke redenen om van plaatsing daar af te zien. Bovendien zijn ook horizonvervuiling, 

optredende slagschaduwen en schitteringen, geluidsoverlast (geluidsoverlast en 

luchtvervuiling zijn in West toch al een kwelling), aanslagen op de natuur en verrommeling 

van het landschap aspecten die niet vergeten mogen worden.  

 

Voor plaatsing is zeker onder de inwoners die in de 6 flats aan het Seringenplantsoen en het 

Goudenregenplantsoen langs de Rijkswegen A15/A16 wonen, zo is door ons aangetoond, 

onvoldoende draagkracht.  
De handtekeningenactie(petitie) die leden van de werkgroep Lucht en Geluid van het 

wijkoverleg Ridderkerk-West hebben uitgevoerd, heeft een percentage tegen plaatsing 

opgeleverd van ruim 80%.  

Bovendien heeft uit de aangrenzende laagbouw die gedeeltelijk van flyers is voorzien een 

vijftigtal inwoners hun strookje ingeleverd of met de post opgestuurd. 

 

Met het college zijn wij van Ridderkerk-West van mening dat we Ridderkerk leuker en 

mooier moeten maken.  

Ook in andere wijken van Ridderkerk bestaat ongerustheid over plaatsing. Alle reden dus om 

wanneer vanaf 1 mei 2015 een herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) in de 

Stadsregio aan de orde komt met alle kracht plaatsing van de drie windturbines in Nieuw 

Reijerwaard gemotiveerd af te raden en op zoek te gaan naar andere alternatieven in 

regioverband. 

 

Ridderkerk, 14 april 2015                                       

 

Namens de werkgroep Lucht en Geluid,                                                          

Dick de Winter, voorzitter 


