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Verslag van de openbare vergadering van de 
raadsvoorbereidende commissie Samen wonen, gehouden  
op donderdag 21 september 2006 in het Gemeentehuis. 
 
 
Aanwezig:  
De heer V.A Smit (voorzitter) 
De heer B.S.M. Sepers (commissiegriffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd m.u.v. de fracties van Nieuw Rechts en Lokaal Sociaal. 
De heer M. den Boef (wethouder) 
 
Tevens aanwezig: 
Mevrouw E. van Pagee (afdeling SO) 
Mevrouw K. de Bruin (afdeling SO) 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Smit opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
De heer Smit krijgt uit handen van de heer De Koning (oud voorzitter van de commissie L&R) de 
voorzittershamer overhandigd. De Koning wenst Smit veel succes. De heer Smit dankt de heer De 
Koning voor zijn werkzaamheden als voorzitter van de commissie L&R.  
 
2. Mededelingen  
De voorzitter meldt dat het verslag van de vorige vergadering wordt behandeld in commissie 1 omdat 
het een gezamenlijke commissievergadering betrof onder voorzitterschap van mevrouw Ripmeester.   
 
De voorzitter vraagt wethouder Den Boef naar de stand van zaken rondom de startbrief Slikkerveer 
Zuidoost. De wethouder deelt mee dat er weinig nieuws te vertellen is. Ondanks aandringen bij 
Woonvisie zijn er nog geen nieuwe feiten te melden. Woonvisie en de bewonerscommissie zijn er op 
een aantal punten nog niet uit. De gemeente zet Woonvisie en de bewonerscommissie ertoe aan om 
er snel uit te komen. Zodra meer informatie bekend is, zal de commissie worden geïnformeerd. 
 
3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld  
Er hebben zich 3 insprekers gemeld. 
 
UMTS-masten: 

- De heer Vroom, namens MoNed (als bijlage bij dit verslag gevoegd); 
 
Windenergie: 

- Mevrouw Van Nes, namens het wijkoverleg Rijsoord/Oostendam (als bijlage bij dit verslag 
gevoegd); 

- De heer Bosch, namens de Provincie Zuid Holland;  
 
De heer Bosch legt de commissie uit dat de provincie afspraken heeft gemaakt met het Rijk over 
windenergie. Afgesproken is dat in totaal 250 MegaWatt aan windenergie gerealiseerd moet worden. 
Er is al voor 205 MegaWatt gerealiseerd in de provincie.  
De voorliggende locatiestudie windenergie onderzoekt de mogelijkheden van plaatsing van 
windturbines in Ridderkerk. De windturbines worden bij voorkeur geplaatst bij grote knooppunten of 
snelwegen, zodat geluidshinder gekoppeld wordt aan de al bestaande hinder.  
De plaatsing van windturbines heeft gevolgen voor het gebruik van de grond rondom de mast. Zo 
dienen woningen op afstand te staan van de windturbines. Bedrijven kunnen dichter bij de masten 
staan. De turbines hebben de minste gevolgen voor het gebruik van de grond indien deze agrarisch 
gebruikt wordt.  
Vrijwel altijd uiten omwonenden grote zorgen over de gevolgen van de plaatsing van de windturbines. 
In bijna alle gevallen dienen ze bezwaren in en doorlopen ze de gehele beroepsprocedure tot en met 
de Raad van State. De geuite zorgen gaan met name over de grootte van de mast, de geluidsoverlast, 
aspecten van veiligheid en slagschaduw.  
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4. Brief van het college betreffende de plaatsing en/of vervanging van UMTS-masten op 
openbare gebouwen 
Het college heeft na de publicatie van het Zwitserse onderzoek en de reactie van het ministerie van 
VROM op dit onderzoek besloten de plaatsing van UMTS-masten en de verlenging van bestaande 
contracten weer toe te staan.  
Dit betekent niet dat er overal in Ridderkerk masten geplaatst kunnen worden. Het belangrijkste 
uitgangspunt van de gemeente Ridderkerk is dat antenne-installaties geweerd worden op 
woongebouwen én gebouwen waarin mensen langer dan 24 uur kunnen verblijven. Een uitzondering 
hierbij is als de eigenaar van een pand of meer dan 50% van leden van de Vereniging van eigenaren 
of de huurders van een pand ingaan op een aanbod van een netwerkprovider tot het plaatsen van een 
mast. Getracht wordt de UMTS-masten zoveel mogelijk in de buitengebieden te plaatsen. 
De gevolgen van straling van GSM en UMTS-masten op lange termijn wordt onderzocht. De 
resultaten van onderzoeken die al 10 jaar lopen zijn niet verontrustend. Er is tot nu toe geen relatie 
gevonden tussen de straling en de gevolgen op de gezondheid.  
 
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
5. Locatiestudie Windenergie 
In de locatiestudie Windenergie is voor heel Ridderkerk bekeken waar mogelijkheden liggen voor 
windenergie. Criteria hierbij zijn onder meer de huidige bestemming van gronden, de wettelijke 
afstandsnormen tot gebouwen en de al bestaande hinder. Uit de studie komt Nieuw Reijerwaard Zuid 
als beste mogelijkheid naar voren. 
Als de raad instemt met het voorstel zal nader onderzoek naar deze locatie gedaan worden om te 
bekijken of plaatsing van windturbines op deze locatie ook daadwerkelijk mogelijk en aanvaardbaar is. 
Na het onderzoek dient de raad te besluiten over het mogelijk maken van de plaatsing van de 
windturbines. Hiervoor dient in ieder geval het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Na wijziging van 
het bestemmingsplan staan de turbines er nog niet. Een belangstellende (bijvoorbeeld een 
energiemaatschappij) dient zich aan te melden. De kosten en de exploitatierisico’s zijn te hoog voor 
gemeenten om te dragen. 
  
De commissie acht het stuk gereed VOOR DEBAT in de raad. 
 
6. Rondvraag leden en sluiting. 
Wethouder Den Boef biedt aan dat als de commissie dat wenst een bezoek geregeld kan worden aan 
een windturbinepark.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Sluiting commissie 21.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld, in de vergadering van 19 oktober 2006. 
De commissiegriffier,   de voorzitter, 
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE 2 

Bijgewerkt tot d.d. 21-09-2006 
 

Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Randvoorwaarden 
4e fase 
Centrumplein 

Nagegaan wordt hoezeer een aanpassing van 
het dijktalud noodzakelijk is. 

Den Boef  

2. 01-06-06 Burgerjaarverslag 
2005 

Nagegaan wordt waarom het aantal meldingen 
(op pagina 5) daalt m.u.v. meldingen over 
verharding. 

Hermans  

 
LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 

 
Nr. Datum Onderwerp Actie Uitvoeren 

door 
Streefdatum 
behandeling 

1. 01-06-06 Burgerjaarverslag 
2005 

Opnemen van het telefoonnummer van het GSC 
in De Combinatie 
 

Hermans  

 
 
 
 
 


