
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 1 november 2018 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO artikel 40) over het onderzoek van de werkgroep Lucht en Geluid naar de 
geluidsbelasting van de geplande windturbines in Nieuw Reijerwaard 
 
 
Geacht college, 
 
De PvdA Ridderkerk en Burger op 1 zijn net als ruim twee derde van de Nederlanders voor 
windenergie, maar tegen windturbines in dichtbevolkt gebied zoals in Nieuw Reijerwaard. 
Windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving die in 
Ridderkerk al zwaar genoeg is belast. Het plaatsen van windturbines op zee wordt steeds 
rendabeler. Het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard maakt de komst van drie windturbines 
mogelijk met een maximale tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) van 150 meter. De 
eerste twee windturbines worden gebouwd in 2019. De derde en laatste windturbine in 2020. 
De windturbines komen dichtbij woningen in Rijsoord en West te staan.  
 
Pondera heeft onderzoek gedaan voor opdrachtgever Engie naar de geluidbelasting en 
slagschaduw van de eerste twee windturbines die worden gebouwd in Nieuw Reijerwaard. In 
dit onderzoek is geen rekening gehouden met het al aanwezige omgevingsgeluid. De lokale 
werkgroep Lucht en Geluid heeft in een eigen onderzoek de geluidsbelasting van de 
windturbines bekeken in samenhang met het omgevingsgeluid. Dit levert voor alle 
onderzochte locaties1 het geluidsniveau slecht tot zeer slecht op. Uitkomsten voor 
Ridderkerk in zijn geheel – tot een afstand van ongeveer 4 kilometer – geven als uitkomst 
redelijk tot matig. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is onlangs tot de conclusie 
gekomen dat omgevingsgeluiden een schadelijker effect hebben op de gezondheid van 
mensen dan tot nu toe werd aangenomen. Dit geldt ook voor het geluid van windturbines. 
Naar aanleiding van dit alles hebben de PvdA Ridderkerk en Burger op 1 de volgende 
vragen: 
 
1a. Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de werkgroep Lucht en Geluid?  
1b. Onderschrijft u de conclusies uit het onderzoek? Kunt u per conclusie aangeven of u 
deze wel of niet onderschrijft?  
2a. Waarom is in het Pondera rapport het geluid van de windturbines niet in samenhang 
bekeken met het omgevingsgeluid?  
2b. Bent u met ons van mening dat doordat in het Pondera rapport geen rekening is 
gehouden met het omgevingsgeluid, dit een te positief beeld geeft van de impact van de 
windturbines op de leefomgeving? Waarom wel/niet? 
3a. Welke typen windturbines zijn in beeld voor plaatsing in Nieuw Reijerwaard? Aan de 
hand van welke criteria wordt bepaald welk type windturbine wordt neergezet en in hoeverre 
speelt het beperken van geluidbelasting en slagschaduw daarbij een rol? 
3b. Op welke wijze(n) is voor omwonenden de leefbaarheid gewaarborgd als de windturbines 
draaien? In hoeverre zijn de onderzoeken van de werkgroep Lucht en Geluid en de WHO 
voor u aanleiding tot het ondernemen van nadere actie? 

                                                           
1 De onderzochte locaties zijn onder meer de Hoogzandweg en het Goudenregen- en het 
Seringenplantsoen.   



4a. Welke maatregelen kunnen er worden genomen als blijkt dat de windturbines de normen 
voor geluid en slagschaduw overschrijden? Of als deze niet worden overschreden, maar 
inwoners in combinatie met het omgevingsgeluid toch overlast ervaren?  
4b. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden genomen als 
dit nodig is en omwonenden dit niet via de juridische weg hoeven af te dwingen? 
5a. De twee nieuwe partijen in het college – Partij 18Plus en EVR – hadden in hun 
verkiezingsprogramma’s staan dat er geen windturbines komen in Nieuw Reijerwaard. In 
hoeverre gaat u zich inspannen om de komst van de windturbines alsnog tegen te houden?  
5b. Naar verwachting zullen er ook windturbines worden geplaatst net buiten Ridderkerk. 
Eén bij de Greenery (Barendrecht) en drie in Stormpolder (Krimpen) aan de overkant van het 
water met Bolnes. Hoe zorgt u ervoor dat er bij het plaatsen van deze windturbines optimaal 
rekening wordt gehouden met de belangen (gezondheid, zorgplicht) van onze inwoners?  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om onze vragen 
afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
 
Hoogachtend, 
  
Jeroen Rijsdijk   Petra van Nes-de Man 
PvdA Ridderkerk   Burger op 1  


