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Onderwerp: Milieu en de Derde Wereld en Windenergie 
 
Geachte leden, 
 
Tijdens de gecombineerde commissievergadering van 15/03/2007 is gesproken over de visie van 
de gemeente op de toepassing van kleinschalige windenergie en milieu en derde wereld. Hierover 
kan het volgende worden opgemerkt. 
 
De ontwikkeling rond kleinschalige windenergie gaat momenteel snel en dit wordt steeds 
rendabeler. Echter, de gemeente heeft geen financiële mogelijkheden om hiervoor een 
stimuleringsbeleid voor particulieren te ontwikkelen.  
 
Daarnaast is (schriftelijk) gevraagd of de gemeente Ridderkerk een stimuleringsbeleid zou moeten 
toepassen voor micro-warmtekracht centrales. Voor zover ons bekend, wordt momenteel een 
studie afgerond bij huishoudens die een dergelijke centrale in huis hebben. Hiervoor geldt ook dat 
de gemeente niet over financiële middelen beschikt om hiervoor een stimuleringsbeleid te 
ontwikkelen.  
 
Er is een reële mogelijkheid dat het nieuwe kabinet verder in gaat zetten op de bouw van nog 
energiezuinigere woningen. De gemeente Ridderkerk bekijkt bij ieder project waarbij wij zelf grond/ 
projecteigenaar zijn, wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van duurzame energie. Echter, 
bij ieder project spelen vele belangen, waardoor het zeker voor komt dat er geen strengere eisen 
op energiegebied worden gesteld. 
 
Tot slot is gevraagd naar het ontbreken van het onderwerp ‘Milieu en de Derde Wereld’ in de 
Milieuvisie. Dit is een onderwerp dat op veel verschillende wijzen kan worden opgepakt. 
Momenteel bestaat er echter noch ambtelijke capaciteit, noch financiële middelen om dit 
onderwerp uit te werken.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
E.M. den Boef, 
Wethouder Milieuzaken 
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