
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Beantwoording werkgroep 
Lucht en Geluid inzake windturbines  
 

Gemeenteraad Ridderkerk: 
2 juli 2015 

Agendapunt: 
 

Commissie: Samen wonen d.d. 11 juni  
2015 

e-mailadres opsteller: 
j.rombouts@bar-
organisatie.nl 

Portefeuillehouder: Japenga, M. Openbaar 

BBVKenmerk:178664 

 
Onderwerp 
Beantwoording werkgroep Lucht en Geluid inzake windturbines  
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en te verzenden naar de werkgroep Lucht en Geluid.  

 
Inleiding 
In april heeft de werkgroep Lucht en Geluid een brief verstuurd naar de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders. In de brief deelt de werkgroep de zorgen van bewoners over de 
realisatie van windturbines in Nieuw Reijerwaard. De bezwaren zijn voornamelijk afkomstig van de 
bewoners van de flats aan het Seringenplantsoen en het Goudenregenplantsoen.  
 
De werkgroep Lucht en Geluid heeft de bezwaren geïnventariseerd door het huis-aan-huis 
verspreiden van flyers en tijdens een informatieavond van het wijkoverleg op 14 april jl.  
 
In de brief wordt aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gevraagd om 
bij de herziening van de visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland de plaatsing 
van de windturbines in Nieuw Reijerwaard af te raden en op zoek te gaan naar andere alternatieven in 
regioverband.  
 
Beoogd effect 
Met de antwoordbrief wordt duidelijk gemaakt, dat de gemeente Ridderkerk de komst niet meer kan 
verhinderen. 
 
Relatie met beleidskaders:  
Regionaal Convenant ‘Windenergie Stadsregio Rotterdam’ 
 
Argumenten 

- Het provinciaal inpassingplan is onherroepelijk  
- De VRM heeft tot doel aanvullende gebieden voor windenergie in de regio te onderzoeken  

 
Kanttekeningen 
Onrust over de realisatie van windturbines in Ridderkerk neemt mogelijk toe, waardoor het blijven 
informeren van onze inwoners door de gemeente en de GRNR van belang blijft.  
 
Overleg gevoerd met 
Adviseurs duurzaamheid en communicatie  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
N.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t.  
 
Financiën  
N.v.t.  
 
Duurzaamheid 
Windenergie is het onderwerp van dit voorstel.  



 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
We blijven een actief communicatiebeleid uitvoeren. We houden inwoners en partners zo goed 
mogelijk op de hoogte met betrekking tot ontwikkelingen via de website, het gemeentejournaal en de 
digitale nieuwsbrief 
 
Overige PIJOFACH zaken 
N.v.t.  
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 
N.v.t.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


