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Betreft:; Reactie handreiking windenergie

Geacht college,

Op 29 november 2016 heeft u ons een brief gestuurd over de handreiking voor het realiseren van 150 
MW windenergie in het gebied van de voormalige stadsregio. In deze brief geeft u aan dat de handreiking 
zoals besproken in het bestuurlijk overleg van 18 november 2016 nog onvoldoende capaciteit biedt voor 
de benodigde MW. Verder heeft u in deze brief aangegeven dat de heer Van Belzen heeft gememoreerd 
dat aHe convenantpartijen de verantwoordelijkheid hebben om de opgave te halen.

Wij willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat onze gemeenteraad zich bij herhaling op het standpunt heeft 
gesteld dat realisatie van windenergie binnen de gemeente niet tot de mogelijkheden behoort. Een van 
de zwaarwegende factoren hiervoor is het handhaven van ons dorpse woonmilieu. Dit standpunt is u 
overigens ai geruime tijd bekend.

Raadsstandpunt
Het standpunt van onze gemeenteraad is helder en eenduidig. Wij hebben dan ook geen handreiking 
gedaan voor mogelijke locaties. Verder dringen wij er bij u op aan de beide locaties zoals opgenomen in 
de PlanMER - Beneluxster en Distripark Eemhaven - niet op te nemen in de herziening van de VRM.

Verantwoordelijkheid
Albrandswaard neemt haar regionale verantwoordelijkheid op het gebied van onder andere natuur en 
recreatie in het Buytenland van Rhoon. Dit project beslaat 27 % van het grondgebied van de gemeente.

Daamaast willen wij u verzoeken om bij de herziening van de VRM aandacht te besteden aan 
differentiatie tussen gemeenten in de regio. Hierbij behoudt elke gemeente de eigen identiteit, met de bij 
de identiteit en schaalgrootte passende opiossingen en opgaven.
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Voortgang energietransitle
Als gemeente zetten wij ons van harte in voor duurzaamheid. Zo zijn wij onder andere bezig om een 
aantal gemeentelijke panden te voorzien van zonnepanelen om in de eigen energie te voorzien. Ook zijn 
wij in vergevorderd stadium bij de realisatie van een energiepark met een vermogen van 5 MW met 
daarbij de mogeiijkheden tot energieopsiag.

Uiteraard wilien wij ook graag met u in gesprek blijven over andere vormen van duurzame 
energieopwekktng en opsiag binnen Aibrandswaard.

Met vriendelijke groet,

Het coilege van burgemeester en wethouders van Aibrandswaard;

de secretaiii de burgemeester

drs. Hans-Christoph Wagnerlan:
* 1
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Handreiking  t.a.v. gemeentelijke locaties Windenergie 

 

 

Betrokken gemeente: Barendrecht 

Portefeuillehouder: Monhemius 

Ontvangen d.d. 1-11-2016 (per e-mail verzonden aan dhr. f. Beerepoot) 

 

- Bijlage bij betreffende e-mail –  

 

 

Gemeente: Barendrecht Locatie Nr. Aantal 

windmolens 

Realiseerbaar 

MW 

 1. Heinenoord  

2. BT Oost  

3. Vaanplein 

 3, 3, 3  

Opnemen in voorkeursalternatief?  

Barendrecht is, gezien de ligging en de druk (veiligheid, milieu) waar Barendrecht al mee te maken 

heeft, tegen de grootschalige ruimtelijke impact die windturbines met zich meebrengen. Daarom  is 

Barendrecht zeer intensief bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden van alternatieve vormen 

van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en geo-thermie. Op dit gebied heeft 

Barendrecht recent ook vorderingen gemaakt, richting de uiteindelijke ambitie om in 2030 een CO2 

neutrale gemeente te zijn.  

 

1. De locatie Heinenoord (Zuidpolder) dient niet opgenomen te worden in het 

voorkeursalternatief. De impact van windturbines op dit recreatiegebied zouden dusdanig 

groot zijn, dat de recreatieve waarde die overblijft niet in verhouding staat tot de 

investeringen die in het gebied gedaan zijn (ook door de voormalige stadsregio en de 

gemeente Rotterdam).  

 

2. Voor de locatie BT Oost geldt dat de impact op recreatiegebieden of bewoners hier vele 

malen kleiner is dan de locatie Zuidpolder. Deze locatie heeft zeker niet de voorkeur van de 

gemeente Barendrecht, maar voor deze locatie zou nader onderzoek gedaan kunnen 

worden. Aangezien deze locatie in het planMER onderzoek ook op het grondgebied van de 

gemeente Ridderkerk ligt, dient hiervoor afstemming plaats te vinden met de gemeente 

Ridderkerk. Voor het nadere onderzoek dient in elk geval rekening gehouden te worden met 

het toetsingskader van de gemeente Barendrecht.  

 

3. Voor de locatie Vaanplein geldt dat de impact op recreatiegebieden of bewoners van de 

gemeente Barendrecht vele malen kleiner is dan op het recreatiegebied Zuiderpark en de 

bewoners van de gemeente Rotterdam. Ook voor deze locatie geldt dat deze niet de 

voorkeur heeft van de gemeente Barendrecht, maar hier wel nader onderzoek naar gedaan 

zou kunnen worden. Dit met in het achterhoofd het toetsingskader van de gemeente 

Barendrecht.  

 

Voorwaarden t.a.v. locatie? 

- Het vastgestelde toetsingskader door de gemeente Barendrecht, is voor alle drie de locaties een 



randvoorwaarde voor het realiseren van windturbines.  

- Voor alle locaties geldt dat in het nader onderzoek zeer zorgvuldig naar alle aspecten gekeken 

dient te worden, waarbij invloed op de radar en de invloed van luchthaven Rotterdam-The Hague 

Airport in elk geval als aanvullende aspecten meegenomen moeten worden.  

Aanvullend geldt per locatie: 

- Ad 1. De conclusie van het door de provincie uitgevoerde onderzoek van Vista, naar het 

landschappelijk effect van het realiseren van windturbines aan beide zijden van de Oude Maas, is 

wat ons betreft onvoldoende meegenomen in de afweging van de locatie Heinenoord.  

- Ad 1. Er is sprake van een Natura 2000 gebied 

- Ad 1. Er is nog steeds onduidelijkheid over de vraag of windmolens de binnenvaart belemmeren. 

- Ad 2. De locatie en eventuele exacte bepaling van de locatie van windturbines, dient in overleg 

met de gemeente Ridderkerk plaats te vinden.  

- Ad 3. Over deze locatie dient afstemming plaats te vinden met de gemeente Rotterdam, 

aangezien het directe effect op het Zuiderpark en bewoners van de gemeente Rotterdam groter 

is dan voor de gemeente Barendrecht.  

 

Nadere afstemming nodig? 

1. Afstemming nodig met gemeente Binnenmaas in relatie tot het onderzoek van Vista (zoals 

hiervoor benoemd) 

2. Afstemming nodig met gemeente Ridderkerk.  

3. Afstemming nodig met gemeente Rotterdam.  

 

 

 

Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 

Het aantal inhoudelijke onduidelijkheden is dusdanig groot, dat een opsomming hier niet gegeven 

kan worden. Veel aspecten dienen nog in aanvullen onderzoek uitgezocht te worden. De kwalitatieve 

wegingen in het planMER, bijvoorbeeld voor de aspecten landschap en recreatie, dienen in 

aanvullend onderzoek nader uitgewerkt te worden.  

 

 

 

 



 

 

Geachte mevrouw Bom-Lemstra, 
 
Als provincie heeft u een concept-milieueffectonderzoek (planMER) laten uitvoeren naar 
alternatieve locaties voor windenergie in de voormalige Stadsregio Rotterdam. Dit omdat de 
eerder afgesproken locaties in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 
tot op heden geleidt heeft tot circa 43 megawatt (MW) wat niet voldoet aan de doelstelling 
van minimaal 150 MW. De concept planMER bevat meer megawatt waardoor een aantal 
onderzoekslocaties kunnen afvallen dan wel met minder megawatt gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Windenergie is onderdeel van de duurzaamheidsagenda  
In de duurzaamheidsagenda 2015-2017 staat dat we in beginsel positief staan tegenover de 
inpassing van windenergie in de gemeente, mits de hinder voor omwonenden zeer beperkt 
blijft en participatie van bedrijven en omwonenden mogelijk is. Daarmee wil de gemeente 
invulling geven aan het Convenant Realisatie windenergie Stadsregio Rotterdam. Als 
gemeente hebben we dit convenant in 2012 ondertekend en voelen we ons gebonden aan 
de realisatie van deze gezamenlijke opgave. Schone door ons zelf opgewekte energie heeft 
een positieve invloed op ons milieu, de concurrentiepositie van onze bedrijven en dus op 
onze economie en werkgelegenheid. 
 
Locatie Stormpolder als duurzaam centrum van de (maritieme) maakindustrie 
De Stormpolder is in de planMer onderzocht als alternatieve locatie (locatie 11 van de 
onderzoekslijst). Het gebied is een gezoneerd bedrijventerrein met een mix van middel- en 
kleinbedrijven en internationale bedrijven met name in de (maritieme) maakindustrie. Door 
de plaatsing van windmolens ontstaat er de mogelijkheid om in het gebied zelf (een deel 
van) de benodigde energie op te wekken.  
 
De Stormpolder biedt volgens de planMER plaats aan drie windmolens 
Uit de uitkomsten van het planMER-proces blijkt dat windenergie op een beperkt deel van de 
Stormpolder potentie heeft. Dit resulteert in een ‘drietal schuifvakken’ waarvan dat exacte 
positionering van de windmolens onduidelijk is. Deze schuifvakken lijken vrijwel geheel 
onderdeel uit te maken van bedrijfslocaties dan wel privaat eigendom. Daarom vragen wij 
aandacht voor het volgende. 
 
Positionering windmolens moet geen belemmering zijn voor huidige bedrijvigheid 
Het is voor bedrijven een onmogelijke situatie om windmolens halverwege in hun 
bedrijfsterrein te positioneren. Daarom is het noodzakelijk duidelijker te krijgen waar de drie 
molens precies gesitueerd kunnen worden. Duidelijke kaders met betrekking tot de minimaal 
te respecteren afstand tot bedrijfsgebouwen, bedrijvigheid en de waterkant zijn daarbij van 
belang. Daarmee kunnen we concreter maken of windmolens in Krimpen aan den IJssel 
überhaupt inpasbaar zijn en duidelijkheid creëren voor onze bedrijven.  
 
Specifieke aandacht voor de rol van Rijkswaterstaat 
In onze zienswijze op het startdocument van de planMER hebben wij specifiek aandacht 
gevraagd voor het betrekken van Rijkswaterstaat bij het proces. Rijkswaterstaat geeft aan 
dat bij windmolens in beginsel een afstand tot 50 meter van het water geldt. Daarbij merken 
ze op dat nader onderzoek tot een precisering van dit criterium kan leiden, gezien de 
afhankelijkhied van radarzichtlijnen. Meer duidelijkheid hierover is gewenst.  
 
Beperkte subregionale afstemming 
De locatie Stormpolder heeft naast onze eigen gemeente effect op de gemeente Ridderkerk, 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Bij subregionale afstemming is gebleken dat vanuit 
Ridderkerk zorgen zijn geuit over de situatie dat zij rondom met windmolens wordt 
geconfronteerd. Gemeente Ridderkerk heeft aangegeven ook zorgen te hebben over de 



 

 

positionering van drie windmolens aan Krimpense zijde. Afstemming met de buurtgemeenten 
Rotterdam en Capelle heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden waardoor wij een 
kanttekening plaatsen bij onze inbreng. 
 
Voorbehoud op de Krimpense dan wel regionale inbreng 
De locatie Stormpolder heeft naast onze eigen gemeente effect op de gemeente Ridderkerk, 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Bij subregionale afstemming heeft gemeente 
Ridderkerk aangegeven zorgen te hebben over de positionering van drie windmolens aan 
Krimpense zijde. Afstemming met de buurtgemeenten Rotterdam en Capelle heeft tot op 
heden nog niet plaatsgevonden. Gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat ze pas later 
dan 7 november haar interne onderzoek naar de locaties kan afronden. Daarom kunnen wij 
als regio niet voor 7 november ons ‘bod’ neerleggen. Rotterdam grenst immers zo ongeveer 
aan elke regiogemeente. Daarmee maken we een voorbehoud op de reactie van 
regiogemeenten en specifiek op de inbreng van Krimpen aan den IJssel.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

C.A. Oosterwijk 
Wethouder Duurzaamheid   



Handreiking  t.a.v. locaties Windenergie 

 

 

Betrokken gemeente: Lansingerland 

Portefeuillehouder: Heuvelink 

Ontvangen d.d. 1-11-2016 (per e-mail verzonden aan dhr. f. Beerepoot) 

 

- Kopie van tekst uit betreffende e-mail -  

 

Reactie 

Zoals is afgesproken op het bestuurlijk overleg van vrijdag 28 oktober mail ik je hierbij het voorstel 

van Lansingerland aan de provincie over de windlocaties in het kader van de planMER windenergie. 

•              Op basis van gesprekken met initiatiefnemers, en met een verbreding van het zoekgebied 
zoals hieronder beschreven, lijkt het er op dat de gemeente Lansingerland kan voldoen 
aan de afspraken uit het convenant om 12 MW op te stellen op Bleizo/ Prisma/ 
Overbuurtschepolder. Het blijft echter een bijzonder complex en precair proces waarbij 
onder andere in overleg met de omgeving gekomen moet worden tot een acceptabele 
invulling van deze locaties. De te nemen besluiten van de gemeenteraad zijn hierin van 
groot belang 
 

•              Wij zijn gestart met het maatschappelijk spoor en informeren binnenkort onze inwoners 
over de ontwikkelingen rondom windenergie. Wij hebben daarover ambtelijk contact 
met de provincie. Ik nodig u dan ook nadrukkelijk uit om actief met ons te participeren 
in dit maatschappelijk spoor zodat wij elkaars taken en verantwoordelijkheden 
eenduidig integreren in dit maatschappelijk spoor.  
 

•              Om het maatschappelijk draagvlak binnen de gemeente te behouden zouden naar onze 
mening de volgende stappen in het kader van de voorbereiding van de VRM moeten 
gebeuren: 

o    De gemeente Lansingerland is van mening dat bij het bepalen van de 
Voorkeursvariant de onderzoekgebieden 13 (A/B) en 14  ( Oudeland en Lage Bergse 
Bos) niet opgenomen moeten worden in de ontwerp VRM. Er geld voor deze 
gebieden een hoogte beperking vanwege Rotterdam-airport (30 tot 40 meter) in 
deze gebieden. De huidige VRM (artikel 2.4.1 lid 3) maat middel grote turbines tot 
45 meter al mogelijk. Verder onderzoek in het huidige VRM traject is m.i. daarmee 
niet zinvol en het laten staan van deze locaties in de Voorkeursvariant leidt tot 
onnodige onrust bij politiek en bewoners waarmee het maatschappelijk draagvlak 
voor windenergie afneemt. 

o    De onderzoeksgebieden 12, 15 en 16 moeten wat ons betreft in samenhang 
beoordeeld worden. Verder dient het betreffende onderzoeksgebied (12,15,16) 
uitgebreid te worden naar het zuiden, zoals ambtelijk ook al eerder aan is gegeven 
bij het ter visie liggen van de NRD.  Er wordt door initiatiefnemers hier ruimte 
gezien voor de plaatsing van 2 turbines in het noordelijk deel van het 
glastuinbouwgebied Overbuurtschepolder. Het niet opnemen van dit gebied 
betekent dat het voor de gemeente onmogelijk wordt om de afspraken uit het 
convenant voor 12 MW na te komen. 

o    Voor een goed totaal beeld voor zowel ruimtelijke inpassing als mogelijke 
interferentie dienen ook de bestaande windturbines op de locatie Lansinghage 
(Zoetermeer) in het onderzoek te worden betrokken. In dit gebied is zoals bekend 
ook nog een optie voor een 4e turbine in het zuidelijke deel van dit gebied.  



o    In het Concept MER wordt nu nog de verkeur uitgesproken voor een lijn opstelling in 
de zoekgebieden Bleizo/ Prisma. De aanwezige belemmeringen en lopende 
ontwikkelingen maken dit zo goed als onmogelijk. Bovendien wordt het gebied 
omgeven door drie 380kV verbindingen (masten van circa 65 meter en een 
strategisch transformatorstation). Een zorgvuldige en gedragen landschappelijke 
inpassing kan naar ons idee ook zonder lijn opstelling worden gevonden. gevonden. 
In ons eigen traject zullen we het aspect landschappelijke inpassing betrekken bij 
de te maken keuzes.  

 

Daarnaast doen wij een beroep op de provincie om goed met ons te overleggen en informatie te 

delen. De gemeente Lansingerland is zoals gezegd met diverse initiatiefnemers in overleg om de 

mogelijkheid van windturbines te verkennen rondom de A12. In het kader van dit vooronderzoek 

zijn al diverse technische onderzoeken uitgevoerd en is met enkele belanghebbenden (zoals 

leidingeigenaren, het ministerie van I&M) vooroverleg geweest. Wij stellen graag onze onderzoeken 

aan u ter beschikking.  

 

Bijlagen bij e-mail d.d.  1 november 2016 

Gemeente: Lansingerland Locatie Nr. Aantal 

windmolens 

Realiseerbaar 

MW 

 Bleizo/ Prisma/ 

Overbuurtschepolder 

12/ 15/ 16 4 12 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Ja 

Op basis van gesprekken met initiatiefnemers, en met een verbreding van het zoekgebied zoals 

hieronder beschreven, lijkt het er op dat de gemeente Lansingerland kan voldoen aan de afspraken 

uit het convenant om 12 MW op te stellen op Bleizo/ Prisma/ Overbuurtschepolder. Het blijft echter 

een bijzonder complex en precair proces waarbij onder andere in overleg met de omgeving gekomen 

moet worden tot een acceptabele invulling van deze locaties. De te nemen besluiten van de 

gemeenteraad zijn hierin van groot belang. 

 

Voorwaarden t.a.v. locatie? 

In het Concept MER wordt nu nog de verkeur uitgesproken voor een lijn opstelling in de 

zoekgebieden Bleizo/ Prisma. De aanwezige belemmeringen en lopende ontwikkelingen maken dit zo 

goed als onmogelijk. Bovendien wordt het gebied omgeven door drie 380kV verbindingen (masten 

van circa 65 meter en een strategisch transformatorstation). In ons eigen traject zullen we het aspect 

landschappelijke inpassing betrekken bij de te maken keuzes.  

 

Verder dient het betreffende onderzoeksgebied (12,15,16) uitgebreid te worden naar het zuiden. Er 

wordt door initiatiefnemers hier ruimte gezien voor de plaatsing van 2 turbines in het noordelijk deel 

van het glastuinbouwgebied Overbuurtschepolder. 

 

Nadere afstemming nodig? 

Wij zijn gestart met het maatschappelijk spoor en informeren binnenkort onze inwoners over de 

ontwikkelingen rondom windenergie. Wij hebben daarover ambtelijk contact met de provincie. Ik 

nodig u dan ook nadrukkelijk uit om actief met ons te participeren in dit maatschappelijk spoor zodat 

wij elkaars taken en verantwoordelijkheden eenduidig integreren in dit maatschappelijk spoor.  

 

Daarnaast doen wij een beroep op de provincie om goed met ons te overleggen en informatie te 



delen. De gemeente Lansingerland is zoals gezegd met diverse initiatiefnemers in overleg om de 

mogelijkheid van windturbines te verkennen rondom de A12. In het kader van dit vooronderzoek zijn 

al diverse technische onderzoeken uitgevoerd en is met enkele belanghebbenden (zoals 

leidingeigenaren, het ministerie van I&M) vooroverleg geweest. Wij stellen graag onze onderzoeken 

aan u ter beschikking.  

 

Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 

De onderzoeksgebieden 12, 15 en 16 moeten wat ons betreft in samenhang beoordeeld worden. 

Verder dient het betreffende onderzoeksgebied (12,15,16) uitgebreid te worden naar het zuiden, 

zoals ambtelijk ook al eerder aan is gegeven bij het ter visie liggen van de NRD.  Er wordt door 

initiatiefnemers hier ruimte gezien voor de plaatsing van 2 turbines in het noordelijk deel van het 

glastuinbouwgebied Overbuurtschepolder. Het niet opnemen van dit gebied betekent dat het voor 

de gemeente onmogelijk wordt om de afspraken uit het convenant voor 12 MW na te komen. 

 

Voor een goed totaal beeld voor zowel ruimtelijke inpassing als mogelijke interferentie dienen ook 

de bestaande windturbines op de locatie Lansinghage (Zoetermeer) in het onderzoek te worden 

betrokken. In dit gebied is zoals bekend ook nog een optie voor een 4e turbine in het zuidelijke deel 

van dit gebied. 

 

  



 

Gemeente: Lansingerland Locatie Nr. Aantal 

windmolens 

Realiseerbaar 

MW 

 Oudeland en Lage 

Bergse Bos 

13 (A/B) en 

14 

0 0 MW 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Nee 

 

De gemeente Lansingerland is van mening dat bij het bepalen van de Voorkeursvariant de 

onderzoekgebieden 13 (A/B) en 14  ( Oudeland en Lage Bergse Bos) niet opgenomen moeten worden 

in de ontwerp VRM. Er geld voor deze gebieden een hoogte beperking vanwege Rotterdam-airport 

(30 tot 40 meter) in deze gebieden. De huidige VRM (artikel 2.4.1 lid 3) maat middel grote turbines 

tot 45 meter al mogelijk. Verder onderzoek in het huidige VRM traject is m.i. daarmee niet zinvol en 

het laten staan van deze locaties in de Voorkeursvariant leidt tot onnodige onrust bij politiek en 

bewoners waarmee het maatschappelijk draagvlak voor windenergie afneemt. 

 

Voorwaarden t.a.v. locatie? 

Locatie technisch niet haalbaar 

 

 

Nadere afstemming? 

Niet nodig 

 

 

Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 

Geen 

 

 



 

Gemeente:  Locatie Nr.  Aantal 
windmolens 

Realiseerbaar 
MW 

Maassluis De Dijk 17 3 0 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Nee 
In PlanMER als weinig kansrijk aangemerkt. De meeste positieve scores richten zich op de mogelijke 
kansen van versterking met andere onderzoeksgebieden (ihb nrs. 37-39) bij Vlaardingen. Gelet op 
hun motivering is het maar de vraag of deze wel gerealiseerd gaan worden. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar onze eerdere reactie; een te grote inbreuk op landschappelijke, 
ecologische en recreatieve waarden en niet nabij woningen en de begraafplaats. 
 

Voorwaarden t.a.v. locatie? 

Niet van toepassing 
 

Nadere afstemming nodig? 

Ja, met Rotterdam 
 
 

Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 

Afstemmen in hoeverre de geplande capaciteit bij Maassluis gecompenseerd kan worden bij  
Rotterdam. Een eerste verkennende ambtelijk overleg heeft 2/11 plaatsgevonden. 
Verder aandachtspunt dat de begraafplaats op De Dijk niet in de beoordeling van Pondera is 
meegenomen. 
 

 



Handreiking  t.a.v. gemeentelijke locaties Windenergie 

 

 

Betrokken gemeente: Ridderkerk 

Portefeuillehouder: Japenga  

Ontvangen d.d.- 2-11-2016 (per e-mail verzonden aan dhr. f. Beerepoot) 

 

- Kopie van tekst uit betreffende e-mail -  

 

Reactie 

De gemeente Ridderkerk werkt voortvarend om duurzaamheid te bevorderen in de gemeente en tracht hierbij 

het aandeel duurzame energie te vergroten. Met o.a. de drie windturbines in Nieuw Reijerwaard wordt hieraan 

een bijdrage geleverd.  

 

Het planMER bevat conclusies (op hoofdlijnen) per aspect. Uit het onderzoek komt voort dat de locatie 

Ridderhaven – Donkersloot ‘weinig kansrijk’ is lettend op cultuurhistorie. We onderschrijven deze conclusie 

volledig. De plaatsing van windturbines nabij de bijzondere waarden van Kinderdijk doet afbreuk aan de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde van deze 17
e
 eeuwse watermachine. Dit onderzoeksgebied vindt 

derhalve geen aansluiting bij het bestaande landschap en is dermate negatief dat wij  u verzoeken deze locatie 

niet mee te nemen in het voorkeursalternatief. Immers ligt deze locatie hemelsbreed op kleinere afstand van 

de molens van Kinderdijk dan de locatie Alblasserdam / Nedstaal. Terwijl deze laatste locatie is afgevallen 

vanwege de zeer grote impact op de waarden van Werelderfgoed Kinderdijk.  

 

Onderzoeksgebied bedrijventerrein Oost (oost 2 in Barendrecht) is gesitueerd nabij relatief veel gevoelige 

objecten en woningen in o.a. Ridderkerk. Deze inwoners hebben tevens te maken met de realisatie van het 

bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en daarmee de reeds vastgestelde drie windturbines. Meer windturbines 

in de omgeving van Nieuw Reijerwaard betekent een nog grotere druk. Dit vinden wij zeer onwenselijk in het 

licht van de leefbaarheid en cumulatieve effecten in dit gebied. Gelet op de negatieve beoordeling m.b.t. de 

inferentie met het windenergieproject Nieuw Reijerwaard van de locatie Bedrijventerrein Oost vragen wij u de 

locatie als niet geschikt voor windenergie aan te merken. Het gaat hierbij zowel om de cumulatie met Nieuw 

Reijerwaard als de storende inferentie met Nieuw Reijerwaard vanwege de verschillende oriëntatie van de 

windenergieparken.   

 

Ook bij het onderzoek naar onderzoeksgebied Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) komt naar voren dat er 

relatief veel gevoelige objecten nabij zijn. De aansluiting bij het bestaande landschap is echter positiever. 

Aandachtspunt hierbij is  de afstand tot het werelderfgoed Kinderdijk (circa 4 kilometer). Vanuit Kinderdijk 

zullen de windturbines op enkele plekken zichtbaar zijn. Bovendien brengen wij de afstand tot de bestaande 

bebouwing in Ridderkerk en Beverwaard graag extra bij u onder de aandacht.  
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Handreiking Voorkeursalternatieven locaties windenergie Vlaardingen 
 
Inleiding 
Mede op basis van de uitkomsten van de PlanMER is de provincie voornemens op 18 november a.s. 
haar Voorkeursalternatieven voor windlocaties te bespreken met de duurzaamheidswethouders van 
de voormalige stadsregio gemeenten. De provincie heeft de gemeenten gevraagd haar 
handreikingen te doen om tot de Voorkeursalternatieven te komen. Dit kan individueel per 
gemeente of in samenwerking met aangrenzende gemeenten. De deadline is 7 november a.s. 
 
De gemeente Vlaardingen is bereid deze handreiking te doen omdat wij er belang aan hechten dat 
een zorgvuldige afweging plaatsvindt welke locaties in de VRM als windlocatie worden opgenomen. 
Voordat wij de handreiking doen willen wij u deelgenoot maken van de Vlaardingse context die mede 
de voorwaarden bepalen waaronder wij de handreiking doen. 
 
Context Vlaardingen 
Wij onderkennen het belang van windenergie om onze klimaatdoelen te halen. Tijdens de Klimaattop 
Vlaardingen is dit nog eens bevestigd. Wij streven naar een evenwichtige mix van de diverse vormen 
van duurzame energie en willen fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitfaseren.  
 
Welke rol windenergie hierin kan spelen wordt momenteel onderzocht mede naar aanleiding van 
een unaniem aangenomen motie. De uitkomsten hiervan gaan eind januari a.s. door de raad 
vastgesteld worden in een Beleidskader Windenergie. Hierin worden geschikte locaties aangewezen 
en toetsingscriteria en voorwaarden voor participatie vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt voor 
zowel raad als college is dat er een balans moet zijn tussen lasten en lusten van windturbines. Wij 
willen dan ook maximale ruimte geven aan lokale initiatieven (o.a. Vlaardings Energiecollectief) om 
te participeren in windturbines of deze zelf te exploiteren.  
 
Binnen college en raad is sprake van een constructieve houding ten aanzien van windenergie. Dit 
wordt mede bepaald door het gedeelde uitgangspunt dat locaties aanvaardbaar zijn als er balans is 
tussen lasten en lusten. Op basis van gesprekken die tot nu toe met college, raad en 
bewoners/bedrijven hebben plaatsgevonden lijkt het erop dat windturbines in de Rivierzone 
ruimtelijk aanvaardbaar zijn omdat ze onderdeel uitmaken van het industriële karakter van het 
gebied en naar verwachting weinig/geen hinder geven voor bewoners. In welke mate bedrijven in dit 
gebied bereid zijn mee te werken is nog niet duidelijk. Daar tegenover staat dat er grote weerstand is 
tegen de locaties Oeverbos en A20 Noodzijde (Broekpolder) vanwege de inbreuk op het open 
landschap en de ecologische en recreatieve waarden. Dit hebben wij u 8 december 2015 reeds 
gemeld in onze zienswijze op de PlanMER.  
 
Bij het Oeverbos (locatienr. 39) is vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding - onder grote 
maatschappelijke en politieke druk - veel werk gemaakt van het zoveel mogelijk 
behouden/compenseren van de kwaliteiten van dit gebied. Daartoe is een Kwaliteitsplan opgesteld 
voor o.a. het behoud van het open landschap en saldo nul voor geluid en lucht. Het Oeverbos wordt 
getransformeerd naar een aantrekkelijk gebied voor dagrecreatie. De provincie heeft dit plan 
onderschreven. Windturbines verhouden zich niet met de uitgangspunten van dit kwaliteitsplan.  
 
Voor de locatie A20 Noordzijde (locatienr. 36) geldt dat dit het groene hart van Vlaardingen is en één 
van de drivers waardoor Vlaardingen Groenste Stad van Nederland is geweest. Windturbines op deze 
locatie komen “midden in de stad” te staan en verstoren de ecologische en recreatieve waarden van 
dit gebied.  
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Handreiking Vlaardingen 
Met inachtneming van de hiervoor geschetst context zien wij kansen om naast de twee al 
gerealiseerde windturbines bij de Groote Lucht circa drie tot vier extra windturbines te realiseren in 
de Rivierzone (nrs. 38, 40, 41 en 42). Voor de locaties Oeverbos (nr. 39) en A20 Noordzijde (nr. 36) 
zien wij geen kansen vanwege de grote inbreuk op landschappelijke, ecologische en recreatieve 
waarden. De locatie Vergulde Hand West (nr. 37) is voor ons nog een twijfellocatie vanwege de 
nabijheid van woningen en toekomstige inrichting van dit bedrijventerrein.  
 
Dit standpunt is onder voorbehoud van besluitvorming binnen college en raad, maar willen wij u toch 
alvast meegeven zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om tot maatschappelijk gedragen 
windlocaties te komen.  
 
Verder zijn onze wensen die wij in de zienswijze op de PlanMER hebben verwoord (brief 8 december 
2015) nog onverminderd van kracht: actief sturende rol van de provincie op een evenredige 
verdeling van de lasten over de gehele regio, met medeneming van de twee turbines die op ons 
grondgebied al gerealiseerd zijn; het belang van een open en transparant proces en goed afgestemde 
en empathische communicatie met onze burgers voor een zo groot mogelijk maatschappelijk 
draagvlak.  
 
Vanwege het korte tijdsbestek zijn wij niet in de gelegenheid geweest af te stemmen met onze 
buurgemeenten Schiedam en Maassluis. Dit zullen wij alsnog doen. De uitkomst hiervan zal tijdens 
het bestuurlijk overleg van 18 november a.s. worden ingebracht. 
 
In de bijlage vindt u per locatie nadere toelichting op onze handreiking.  
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Gemeente: Vlaardingen Locatie Nr. Aantal 
windmolens 

PlanMER 

Realiseerbaar 
MW 

 Rivierzone van 
Beneluxtunnel t/m 

Koggehaven 

38, 40, 41, 
42 

4 4 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Ja. 
In PlanMER onder voorwaarden als kansrijk aangemerkt.  
Maatschappelijk aanvaardbare locatie langs het water in een gebied met een industrieel karakter 
(waar de horizon al bepaald wordt door hoge objecten) en waarschijnlijk geringe kans voor overlast 
voor woningen aan noordzijde spoor en in beoogde en deels al in uitvoering zijnde 
nieuwbouwprojecten Galgkade en Schiereiland. 
Concreet initiatief van één ondernemer in ‘t Scheur (in samenwerking met andere) voor 2 
windturbines. Wat ouder initiatief van één ondernemer in Koggehaven voor 1 turbine dat 
momenteel stil ligt. 
 
  
Voorwaarden t.a.v. locatie? 
Medewerking van grondeigenaren en omliggende bedrijven en geen overlast voor woningen. 
Voldoende participatie omwonenden en omliggende bedrijven. 
 
Nadere afstemming? 
Afstemming met Schiedam i.r.t. locatie 42 en 35. 
 
 
Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 
Nader onderzoek naar concrete locaties zou uit moeten wijzen of plaatsing hinder veroorzaakt voor 
woningen en kan qua veiligheid (omliggende bedrijven, gevaarlijke stoffen e.d.).  
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Gemeente: Vlaardingen Locatie Nr. Aantal 
windmolens 

PlanMER 

Realiseerbaar 
MW 

 A20 Noordzijde 
(Broekpolder) 

36 3 0 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Nee.  
In PlanMER als weinig kansrijk aangemerkt. 
Te grote inbreuk op landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden.  
Turbines komen “midden in de stad” te staan.  
Aan westzijde en uiterste oostzijde van het zoekgebied overlast voor woningen aan andere zijde 
snelweg respectievelijk waterweg. 
In het gebied bevinden zich een zorginstelling, manege en vele sportaccommodaties die naar 
verwachting hinder van de turbines zullen ervaren. 
Voorwaarden t.a.v. locatie? 
Niet van toepassing 
 
 
 
Nadere afstemming nodig? 
Niet nodig, ligt ver van andere gemeenten. 
Gemeente Midden Delfland heeft ambtelijk aangegeven geen voorstander te zijn. 
 
 
Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 
Niet van toepassing 
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Gemeente: Vlaardingen Locatie Nr. Aantal 
windmolens 

PlanMER 

Realiseerbaar 
MW 

 Oeverbos 39 5 0 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Nee. 
Te grote inbreuk op landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden.  
Afspraken over kwaliteitsplan om effecten aanleg Blankenburgtunnel te beperken/compenseren 
verhouden zich niet met windturbines: Behoud open gebied polders Midden Delfland, handhaven 
saldo nul geluid en lucht, rietputten aan noordzijde van de dijk, transformatie/kwaliteitsimpuls van 
gebied naar dagrecreatiegebied etc.  

Voorwaarden t.a.v. locatie? 
Niet van toepassing 
 
 
Nadere afstemming? 
Afstemming wordt gezocht met Maassluis in relatie tot locatienr. 17 
 
 
Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 
In PlanMER is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de Rietputten is en op de versterkte 
recreatiefunctie van het gebied. Kwaliteitsplan en de daarin opgenomen afspraken wordt in zijn 
geheel niet benoemd.  
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Gemeente: Vlaardingen Locatie Nr. Aantal 
windmolens 

PlanMER 

Realiseerbaar 
MW 

 Vergulde Hand 
West 

37 1 0 

Opnemen in voorkeursalternatief? 

Nee, vooralsnog niet. 
In PlanMER niet als kansrijk aangemerkt, m.n. vanwege hinder voor nabijgelegen woningen en 
slechte ruimtelijke inpasbaarheid (geen onderdeel lijnopstelling). 
Vanwege eigendom gronden kansen voor lokale initiatief om windturbines te exploiteren. 
  

Voorwaarden t.a.v. locatie? 
Wellicht haalbaar als locaties aan westrand van gebied onderzocht worden. 
 
Nadere afstemming? 
Niet van toepassing 
 
 
Nader onderzoek nodig en/of inhoudelijke onduidelijkheden 
Nader onderzoek zou uit kunnen wijzen of plaatsing van één of twee turbines aan de westrand van 
het industrieterrein haalbaar is gelet op hinder voor omliggende bebouwing. Hierbij dienen ook de 
effecten op het naastgelegen recreatie en natuurgebied meegenomen te worden.  
 
 


