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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN JEROEN RIJSDIJK (PvdA), PETRA VAN NES-DE MAN (EVR), 
HENK VAN OS (PARTIJ 18PLUS) EN EDWARD PIENA (VVD) INZAKE TOETSINGSKADER 
WINDENERGIE GEMEENTE BARENDRECHT 
 
Voorgesteld: 10 september 2015 
 
Nr. 2015 – 53 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de raadsagenda voor de 
raadsvergadering van 10 september 2015; 
 
overwegende dat: 

- de raad van de gemeente Barendrecht voornemens is in zijn vergadering van 13 oktober 2015 te 
behandelen het Toetsingskader Windenergie gemeente Barendrecht en daarover een beslissing 
te nemen;  

- het genoemde toetsingskader mogelijk gevolgen heeft voor de leefbaarheid en het welzijn in de 
buurgemeente Ridderkerk en dan in het bijzonder voor de bewoners van de woningen in de 
nabijheid van de beoogde locatie voor windturbines: bedrijventerrein Oost (BT Oost); 

- de Rijksstraatweg en omgeving al belast worden door bedrijventerrein Veren Ambacht, het in 
ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en – net als de rest van Ridderkerk – door 
de aanpalende rijkswegen A15 en A16; 

 
is van oordeel dat: 
- de leefbaarheid en het welzijn van de bewoners van de Rijksstraatweg en omgeving onder druk 

staan;  
- goed nabuurschap tussen gemeenten vereist dat ook rekening wordt gehouden met de belangen 

van de inwoners van nabuurgemeenten; 
 
spreekt uit dat: 
- plaatsing van windturbines dicht tegen de gemeentegrens met Ridderkerk daarom ongewenst is; 
 
dringt er bij de raad van Barendrecht op aan dat bij besluitvorming over de mogelijke plaatsing van 
windturbines op BT Oost: 
- de gevolgen voor de leefbaarheid en het welzijn van inwoners van Ridderkerk worden onderzocht;  
- over de uitkomsten van dat onderzoek een terugkoppeling wordt gegeven aan de raad van 

Ridderkerk; 
 

draagt de griffier op deze motie toe te sturen aan de raad van Barendrecht vóór behandeling in de 
Barendrechtse raadscommissie Ruimte op 29 september 2015; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Jeroen Rijsdijk, PvdA  Petra van Nes-de Man, EVR  Edward Piena, VVD  

 
 

Aangenomen Verworpen
 

Behandeld in de raadsvergadering van 14 september 2015 
Stemverhouding:  
Voor 23: PvdA, EVR, VVD, CU, SGP, CDA, LR 
Tegen 1: D66/GL 
 
Afgedaan via mail griffer aan de raad, behandeld in commissie Samen wonen d.d. 1 oktober 2015 
 

 
 


