
 
 
 

Pagina 1 van 4 
 

Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Zienswijze ontwerp-herziening van de Visie Ruimte 
en Mobiliteit (VRM)  
 

Commissie: 
Samen wonen 6 april 2017  

BBVnr: 
1189910 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
20 april 2017  

Raadsvoorstel
nr.: 
1192681 

e-mailadres opsteller:  
j.rombouts@ridderkerk.nl 

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)  
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Bijgaande zienswijze vast te stellen en te verzenden aan de provincie Zuid-Holland 
 
Inleiding 
In 2012 tekende de gemeente Ridderkerk het convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. 
Dit convenant heeft tot doel om minimaal 150 megawatt (MW) aan windenergie te realiseren voor 2020 in 
de regio Rotterdam. Niet alle locaties die zijn opgenomen kunnen echter worden gerealiseerd,  waardoor 
de doelstelling van 150 MW niet langer haalbaar is. 
 
De status per augustus 2016 was dat op de volgende locaties windturbines gerealiseerd zijn of 
gerealiseerd  zullen worden:  

- Ridderkerk (Nieuw Reijerwaard) – 9 MW 

- Vlaardingen (Groote Lucht) – 6 MW 

- Capelle (Rivium) – 3 MW 

- Rotterdam (Nieuwe waterweg) – 24 MW 

- Westvoorne (Noorzeeboulevard) – 3 MW 
Totaal: 45 MW  
 

Dit betekent dat 105 MW op andere, alternatieve locaties gerealiseerd moet worden. Deze alternatieve 
locaties moesten worden onderzocht en derhalve is de provincie Zuid-Holland gestart met een partiële 
herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) windenergie, gekoppeld aan een planMER. De 
planMER diende als hulpmiddel bij de besluitvorming over de VRM.  
 
Om het onderzoek mogelijk te maken en de alternatieve locaties in de VRM te kunnen opnemen hebben 
Gedeputeerde Staten het startdocument PlanMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland 
vastgesteld. Dit document lag ter inzage tussen 1 november en 15 december 2015. Het college van B&W 
en de gemeenteraad van Ridderkerk hebben een zienswijze ingediend.  
 
Het planMER is nu afgerond en het ontwerp herziening VRM is opgesteld. Het resultaat is dat GS 23 
nieuwe locaties in de regio Rotterdam hebben aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan 
worden gerealiseerd. Het gaat om een potentieel van 60 windturbines van in totaal ca 180 MW. De 
zoeklocatie Ridderhaven / Donkersloot is geschrapt uit de plannen. Locatie Stormpolder in Krimpen aan 
den IJssel en de locatie bedrijventerrein Oost in Barendrecht, beide niet ver van de gemeentegrens van 
Ridderkerk, blijven wel in onderzoek.  
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*De locatie Nieuw Reijerwaard staat niet in het ontwerp, omdat deze reeds ruimtelijk mogelijk is gemaakt 
in het PIP Nieuw Reijerwaard.  
** De geel gemarkeerde locatie ten noorden van Bedrijventerrein Oost in Barendrecht op de kaart in de 
bijlage is de locatie zoals deze was opgenomen in het regionale convenant windenergie. Deze locatie is 
in 2013 geschrapt vanwege de technische haalbaarheid.  
 
Beoogd effect 
-    Doelstelling van de partiële herziening van de VRM is te komen tot de invulling van de convenants 

afspraak. Er zijn 23 locaties in de regio Rotterdam in het ontwerp VRM aangewezen.  
-   Met deze zienswijze reageert de gemeente Ridderkerk op de locaties nabij de gemeentegrens van 

Ridderkerk.  
 
Relatie met beleidskaders 
Regionaal Convenant ‘Windenergie Stadsregio Rotterdam’ 
 
Argumenten 
Wij zijn voorstander van de procedure zoals de provincie deze doorlopen heeft. Milieubelangen, naast 
andere belangen, spelen zodoende een volwaardige bij besluitvorming over locaties voor windenergie. 
Mede gebaseerd op dit onderzoek zijn wij echter ook van mening dat de locatie bedrijventerrein Oost in 
Barendrecht niet geschikt is voor windenergie.   
 
Overleg gevoerd met 
Beleidsadviseurs duurzaamheid, milieu en wonen. 
 
Kanttekeningen 

- Het college van Gedeputeerde Staten is de initiatiefnemer om locaties op te nemen in een partiële 
herziening van de VRM en is daarmee verantwoordelijk voor het traject.  

- Na de zomer van 2017 (na de inspraakperiode) maken PS een definitieve keuze en wijzen  zij locaties 
definitief aan in de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit.  Daarmee maakt de provincie plaatsing van 
windturbines planologisch mogelijk.  

 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Na deze 
zienswijzeperiode (15 maart – 25 april) maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een keuze 
en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines 
planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat 
initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines. 
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Evaluatie/monitoring 
Op basis van de ter inzage legging wordt de partiele herziening VRM vastgesteld. Deze zullen wij 
verzenden naar de gemeenteraad.  
 
Financiën  
n.v.t.  
 
Juridische zaken 
n.v.t.  
 
Duurzaamheid 
De gemeente Ridderkerk realiseert zich dat er in het gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam 
meer plekken nodig zijn om windturbines te plaatsen om de windenergiedoelstelling te bereiken. Op 
zichzelf staan we achter de ontwikkeling van duurzame energie-opwekking, maar in en nabij het 
grondgebied van Ridderkerk zijn de locaties voor windturbines uitgeput. Met de 3 windturbines in Nieuw 
Reijerwaard levert Ridderkerk haar maximale bijdrage op het gebied van windenergie. Meer windturbines 
betekenen een te grote aantasting van de leefomgeving.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
We blijven een actief communicatiebeleid uitvoeren. We houden inwoners, belanghebbenden en partners 
zo goed mogelijk op de hoogte met betrekking tot ontwikkelingen via het gemeentejournaal en de digitale 
nieuwsbrief. Hoewel de partiële herziening van de VRM windenergie een aangelegenheid is van de 
provincie, zullen wij de ontwikkelingen kenbaar maken onder inwoners, belanghebbenden en partners en 
kunnen wij het communicatieproces faciliteren door bijvoorbeeld ruimte ter beschikking te stellen voor 
een  informatieavond eind maart.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Overzichtskaart 
2. Kaart locatie Bedrijventerrein Oost 
3. Zienswijze 
4. PlanMER BT Oost 
5. PlanMER Donkersloot 
6. PlanMER Stormpolder 

 
 


