
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 27 mei 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO art. 40) inzake de 
status van het Convenant Windenergie; heeft Ridderkerk ingestemd met verlenging van dit convenant?  

 
Geacht college, 
 
In 2012 heeft Ridderkerk als één van de gemeenten uit de voormalige Stadsregio Rotterdam het Convenant 
Windenergie ondertekend. Het Convenant had tot doel om minimaal 150 megaWatt aan windenergie te realiseren 
voor eind 2020. Dit komt neer op ca. 60 windturbines. In Ridderkerk staat de plaatsing van drie windturbines op 
het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard juridisch vast. Er zijn bovendien twee locaties voor windturbines 
aangewezen niet ver van de gemeentegrens van Ridderkerk: Bedrijven Terrein Oost (BT-Oost) in Barendrecht 
(naast Rijsoord) en Stormpolder in Krimpen aan den IJssel (recht tegenover Bolnes, aan de andere kant van het 
water).  

Met de bouw van die windturbines wil het nog niet vlotten in de regio. Onlangs werd duidelijk dat de doelstelling 
om eind dit jaar 150 Megawatt aan vermogen te hebben bij lange na niet wordt gehaald. Er is nog geen derde 
deel gerealiseerd. Daarop is besloten om het Convenant Windenergie met vijf jaar te verlengen. In een artikel in 
het Algemeen Dagblad stond dat alle betrokken gemeenten hebben besloten het convenant te verlengen 
(https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-wil-in-5-jaar-naar-100-windmolens-het-zijn-er-nu-72~a5e56019/). Geldt dit 
ook voor Ridderkerk? De raad is hierover – in tegenstelling tot de raden in de andere BAR-gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard – vooralsnog niet geïnformeerd.  
 
Zoals bekend is de PvdA Ridderkerk voor windenergie, maar wij zijn tegen windturbines in dicht bebouwd gebied. 
Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving in Ridderkerk is al 
zwaar genoeg belast. Een kleine niet uitputtende opsomming: we hebben in en rond onze gemeente te maken 
met gevaarlijk transport, met hogedrukleidingen van de NAM en met de opslag van gevaarlijke stoffen. Of dat nog 
niet genoeg is, liggen we ingeklemd tussen de Rijkswegen A15 en A16, dichtbij rangeerterrein Kijkhoek en in de 
aanvliegroute van Rotterdam The Hague Airport.  
Bovendien kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij het rendement van de te bouwen windturbines in Nieuw 
Reijerwaard, omdat de windsnelheid in dit gebied volgens de Windkaart tot de laagste van Nederland behoort.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:  
 
1. Heeft u het Convenant Windenergie verlengd dan wel besloten dit te doen? 
Zo ja, waarom is de raad (nog) niet van dit besluit op de hoogte gesteld? 
Zo nee, waarom niet of moet u dit besluit nog nemen en is het de bedoeling om het convenant/de verlenging dan 
net als in Barendrecht in het openbaar te bespreken?  
 
Bij een positief antwoord op de bovenstaande vraag (het Convenant Windenergie is verlengd of u bent van plan 
dit te doen) hebben wij de volgende vragen:  
 
2a. De locaties van de drie windturbines in Nieuw Reijerwaard staan juridisch vast. Waarom heeft u dan toch 
besloten om het Convenant Windenergie te verlengen? 
2b. Is het convenant bij de verlenging inhoudelijk gewijzigd en zo ja, op welke punten?  
2c. Wat zijn de gevolgen voor Ridderkerk (o.a. op bestuurlijk, financieel en juridisch vlak) nu u het convenant 
heeft verlengd c.q. van plan bent om dit te doen? Betekent dit bijvoorbeeld dat er in de toekomst mogelijk meer 
windturbines in onze gemeente zullen worden geplaatst? De PvdA Ridderkerk zou dat geen goede ontwikkeling 
vinden gelet op het feit dat de leefbaarheid in onze gemeente al onder druk staat. Bovendien heeft u zich tot nu 
toe op het standpunt gesteld dat drie windturbines het maximum is voor Ridderkerk. Feitelijk is er al sprake van 
vijf windturbines, gelet op het feit dat er nog twee windturbines dicht bij onze gemeentegrens komen.  
 
Bij een negatief antwoord op de bovenstaande vraag (het Convenant Windenergie is niet verlengd) hebben wij de 
volgende vraag:  
 
2. Wat zijn de gevolgen voor Ridderkerk (o.a. op bestuurlijk, financieel en juridisch vlak) nu u heeft besloten om 
het Convenant Windenergie niet te verlengen? Betekent dit bijvoorbeeld dat is uitgesloten dat er in de toekomst 
meer windturbines in onze gemeente worden geplaatst? De PvdA Ridderkerk zou dat een goede ontwikkeling 
vinden gelet op het feit dat de leefbaarheid in onze gemeente al onder druk staat. Bovendien heeft u zich tot nu 
toe op het standpunt gesteld dat drie windturbines het maximum is voor Ridderkerk. Feitelijk is er al sprake van 
vijf windturbines, gelet op het feit dat er nog twee windturbines dicht bij onze gemeentegrens komen. 
 

https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-wil-in-5-jaar-naar-100-windmolens-het-zijn-er-nu-72~a5e56019/


Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van 
deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met 
een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jeroen Rijsdijk 
PvdA Ridderkerk 

 
 
 
 
 
 


