
Artikel 40 vragen over voorkomen overlast windturbines 

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

Datum  

4 oktober 2021 

Onderwerp 

Voorkomen overlast windturbines in Nieuw Reijerwaard 

Vragenstellers 

 Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

 Petra van Nes-de Man, BURGER OP 1 

Vragen 

Op 10 september heeft u onze vragen van 26 juli over de gevolgen van de uitspraak van de Raad 

van State voor de bouw van de windturbines in Nieuw Reijerwaard beantwoord. Naar aanleiding 

hiervan en van de gesprekken die wij in de tussentijd met omwonenden hebben gevoerd, hebben 

wij de volgende (aanvullende) vragen:  

1. Kunt u per windturbine aangeven wat de masthoogte en de rotorbladlengte van de betreffende 

turbine is? Mocht dit nog niet voor elke turbine bekend zijn, wanneer wordt dit bekend? 

2. Kunt u per type windturbine aangeven om welk model het gaat? Gaat het hier om nieuwe 

(modellen) windturbines of om tweedehands windturbines? Graag uw antwoord toelichten.  

3. Wat is de status van de derde windmolen (die het dichtstbij Van Gelder komt)? 

Inwoners zijn, mede aan de hand van ervaringen elders in het land, terecht bezorgd over de 

overlast die windturbines relatief dichtbij woningen kunnen veroorzaken.  

4. Wat zijn de regels ten aanzien van veiligheid, slagschaduw en geluid waar u in het antwoord 

op vraag 6 van onze vragen van 26 juli over spreekt? Wilt u in het antwoord niet alleen 

verwijzen naar de relevante wetsbepalingen, maar deze ook toelichten? 

5. Hoe en waar is geregeld dat de windturbines worden stilgezet op het moment dat bewoners 

overlast ervaren van slagschaduw, (ultra) laagfrequent geluid etc.? 

6. Hoe snel worden de windturbines stilgezet op het moment dat bewoners overlast ervaren van 

slagschaduw, (ultra) laagfrequent geluid etc.? Wat is/zijn dan de procedure(s)? 

7. Waarom spreekt u in het antwoord op de al eerdergenoemde vraag 6 over het ‘beperken van 

slagschaduw’ en niet over het voorkomen van slagschaduw? Moeten we niet juist alles op alles 

zetten om de leefomgeving voor onze inwoners leefbaar te houden? Graag uw antwoord 

toelichten.  



8. Kunt u aangeven of er een stilzetprotocol voor de windturbines is voor bepaalde windrichtingen 

en windsnelheden waarvan bekend is of proefondervindelijk bekend wordt dat ze overlast 

veroorzaken? Zo nee, hoe kan worden geregeld dat zo’n protocol er komt? 

9. Waar kunnen inwoners terecht met klachten over de windturbines? Wat is daarbij de rol van de 

gemeente en bent u bereid om een paar stappen extra te doen als de situatie daartoe 

aanleiding geeft? 

10. Wat is het protocol voor de afhandeling van (spoedeisende) klachten? Kan dit protocol worden 

verstrekt?  

De geplande windmolen in Barendrecht, voor het 'veilinggebouw' bij de IJsselmondse Knoop, 

wordt daar niet gebouwd vanwege de aanwezigheid van de hogedruk gasleiding A-555.  

11. Waar ligt deze gasleiding ten opzichte van de geplande locatie van de windturbines op Nieuw 

Reijerwaard? Heeft u daarvan een tekening? 

12. Hoe wordt de veiligheid van de windturbines op Nieuw Reijerwaard gegarandeerd, gelet op de 

aanwezigheid van deze gasleiding?   

13. Windmolens geven trillingen af in de grond/bodem, zeker bij harde wind. Kan dit aanleiding zijn 

om bij hogere windsnelheden de windturbines eerder dan gebruikelijk stil te zetten of om een 

of meer windturbines niet op die locatie in Nieuw Reijerwaard te plaatsen? Graag uw antwoord 

toelichten.   

 

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? 
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