
Artikel 40 vragen over uitspraak RvS en windturbines Nieuw Reijerwaard 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40)  

Datum  

26 juli 2021 

Onderwerp 

Gevolgen uitspraak Raad van State voor de bouw van windturbines in Nieuw Reijerwaard 

Vragenstellers 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Vragen 

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan over het 

bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ (202003882/1/R3). 

Deze uitspraak heeft volgens de PvdA Ridderkerk en Burger op 1 mogelijk verstrekkende 

gevolgen voor verleende en te verlenen vergunningen van windturbines op land en dus ook voor 

de drie reeds vergunde windturbines in Nieuw Reijerwaard. 

De Raad van State heeft bepaald dat op grond van het Europese recht een voorafgaande 

milieubeoordeling gemaakt moet worden voor windturbinenormen op het gebied van onder meer 

geluid, slagschaduw en veiligheid. De algemene normen in het Activiteitenbesluit en de 

Activiteitenregeling mogen voorlopig niet langer gebruikt worden voor windturbineparken. Het 

kabinet is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken. Tot die is gemaakt, kunnen geen 

nieuwe besluiten worden genomen over windturbineparken.  

De werkgroep Lucht en Geluid maakt zich ernstige zorgen over de effecten van de windturbines in 

Nieuw Reijerwaard op de leefbaarheid in Ridderkerk, onder andere als gevolg van geluidsoverlast 

en slagschaduw. De PvdA Ridderkerk en Burger op 1 delen die zorgen. De werkgroep heeft in het 

verleden een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur om de bouw van de windturbines 

tegen te houden. Desondanks heeft het college tot nu toe steeds willen meewerken aan de 

realisatie van deze windturbines. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:  

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State? 

2. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de bouw van de windturbines in Nieuw 

Reijerwaard?  

https://www.raadvanstate.nl/@125875/202003882-1-r3/


Volgens de Barendrechtse advocaat mr. De Lange van Vos & De Lange advocaten, die 

gespecialiseerd is in windturbinezaken, kan met deze uitspraak in de hand worden verzocht om 

eerder verleende vergunningen in te trekken.  

3. Deelt u de mening van mr. De Lange? Graag uw antwoord toelichten.  

Vos & De Lange advocaten heeft een modelbrief opgesteld en online gepubliceerd. 

4. U heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt gesteld dat de komst van de windturbines 

op Nieuw Reijerwaard definitief is. Bent u door deze uitspraak van mening veranderd? Zo 

ja, bent u bereid om, eventueel met behulp van bovenstaande modelbrief, de provincie te 

verzoeken om de vergunning(en) in te trekken? Zo nee, waarom niet? 

5. Wanneer wordt gestart met de bouw van de windturbines in Nieuw Reijerwaard en wanneer 

zullen deze naar verwachting gerealiseerd zijn?  

6. Welke concrete maatregelen worden er genomen en door wie om te voorkomen dat de 

leefomgeving van onze inwoners in met name Rijsoord en West aanzienlijk verslechtert?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 

https://www.vdladvocaten.nl/model-intrekkingsbrief-vergunningen-windturbines/
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