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Indien deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie
Voeg info@krimpenaandenijssel.nl toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte.

Nieuwsbrief Windenergie Stormpolder
Met deze nieuwsbrief houden we onze inwoners, ondernemers en andere
geïnteresseerden op de hoogte over de ontwikkelingen van windenergie in onze
gemeente. De locatie Stormpolder is door de provincie Zuid-Holland in de Visie Ruimte
en Mobiliteit opgenomen als gebied dat geschikt is voor plaatsing van windturbines. Als
gemeente hebben we de inzet van windenergie nodig om uiterlijk in 2050
energieneutraal te zijn.

Beleidskader Windenergie Krimpen aan den
IJssel vastgesteld
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
heeft op 7 juni 2018 unaniem het Beleidskader
Windenergie vastgesteld. Dit na een periode
waarin u kon reageren op het ontwerp. In een nota
van beantwoording en wijziging is ingegaan op alle
ingediende zienswijzen. Op basis van de
ingediende zienswijzen is het ontwerp beleidskader
verder aangescherpt. Indieners van een zienswijze
ontvangen binnenkort een definitieve reactie.
Beleidskader Windenergie
In het beleidskader staan de uitgangspunten en
randvoorwaarden die de gemeente Krimpen aan
den IJssel hanteert bij het beoordelen van
aanvragen en initiatieven op het gebied van
windenergie. Belangrijke uitgangspunten hierbij
zijn:
1. Zo min mogelijk overlast voor omwonenden;
2. Participatie voor omwonenden bij een
windproject moet mogelijk zijn.
Deze voorwaarden zijn in het beleidskader verder
en uitvoeriger uitgewerkt. Het kader laat zien
onder welke omstandigheden windenergie in
Krimpen aan den IJssel mogelijk is. Het geeft
duidelijkheid aan zowel omwonenden als eventuele
initiatiefnemers. Het gaat in het beleidskader niet
om de exacte locatie van of het aantal
windturbines. Dat is iets wat pas aan de orde komt
als een initiatiefnemer zich meldt.
Belanghebbenden hebben gebruik gemaakt
van de mogelijk te reageren op het ontwerp
beleidskader
Er zijn in totaal 62 zienswijzen ingediend. In de
meeste zienswijzen uiten omwonenden hun zorgen
over de komst van windturbines in de Stormpolder.
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Ze vinden het gebied ongeschikt voor plaatsing
van windturbines omdat de windturbines de
woonomgeving negatief beïnvloeden. Met name
geluidsoverlast, zichthinder en schaduwhinder
worden als zorgpunten genoemd. Daarnaast
worden onder andere zaken als
waardevermindering van woningen, nut van
windenergie en effecten op de natuur genoemd.
Naast de meer inhoudelijke zaken geven veel
bewoners vanuit Rotterdam IJsselmonde aan zich
overvallen te voelen door de plannen van de
gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarbij stellen
ze voor voldongen feiten te worden geplaatst en
vinden ze dat ze onvoldoende of te laat
geïnformeerd zijn. Ze vragen ze zich ook af
waarom dit gebied geschikt is voor windenergie.
Zijn er niet veel betere locaties, vooral op zee. De
nota van beantwoording en wijziging gaat op al
deze vragen in.

Ontwerp beleidskader is aangescherpt
De zienswijzen hebben geleid tot enkele
aanpassingen van het ontwerp-beleidskader. Er is
nog scherper beschreven dat omwonenden en
bedrijven vanaf het begin van de uitwerking van
plannen betrokken dienen te worden. Ook wordt
aan de initiatiefnemer gevraagd bij de
berekeningen van het geluid aandacht te hebben
voor de ondergrond (zoals water) en de hoogte
van woningen.
Als waarschuwingsverlichting voor de luchtvaart
noodzakelijk is, dient de zichtbaarheid hiervan
geminimaliseerd te worden. Op het gebied van
ecologie wordt gevraagd om een onafhankelijk
onderzoek naar de effecten op onder andere
beschermde dier- en plantensoorten.
Omwonenden uiten hun zorgen
Tijdens het doorlopen proces eind vorig jaar
hebben Krimpenaren, maar ook inwoners uit
Capelle aan den IJssel, al input geleverd voor het
beleidskader. Ook hebben ze hun zorgen geuit
over de eventuele komst van windturbines in het
Stormpoldergebied.
Deze raadsronde waren er vooral omwonenden uit
Rotterdam en Ridderkerk. De omwonenden gaven
in de vergaderingen met de raad aan zich
overvallen te voelen. Ze gaven aan sinds korte tijd
op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om
windturbines in de Stormpolder te plaatsen.
Gemeente Krimpen aan den IJssel betreurt dat.
Het proces loopt namelijk sinds 2012. Door de
jaren heen zijn er diverse momenten geweest
waarop de provinciale overheid maar ook de lokale
overheden (de betrokken gemeenten Rotterdam,
Ridderkerk, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel) gecommuniceerd hebben. Meer
informatie over de doorlopen communicatie is te
vinden in de nota van beantwoording en wijziging.
Betrekken van omwonende en bedrijven is
belangrijk
Tijdens de bespreking benadrukte de wethouder
dat het belangrijk is dat zowel voor- als
tegenstanders zich betrokken weten bij het
vervolgproces. Zodra een initiatiefnemer zich
meldt, is het van belang om omwonenden en
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bedrijven goed mee te nemen. Dat kan
bijvoorbeeld door een klankbordgroep op te
richten. Ook omwonenden uit de gemeenten
Capelle aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam
zijn hierin welkom. De gemeente hecht aan een
360 graden benadering. Daarbij kijken we dus niet
alleen naar de omwonenden in Krimpen aan den
IJssel maar ook naar de ‘overkant’.

Vervolgtraject
College en gemeenteraad zijn unaniem de mening
toegedaan dat de energietransitie voor Krimpen
aan den IJssel ook betekent dat windenergie
noodzakelijk is. De gemeente heeft geen
grondpositie in het gebied en gaat daarmee niet
zelf over tot het realiseren van windturbines. Het is
aan marktpartijen om voorstellen voor het
plaatsen van windturbines aan de gemeente voor
te leggen. Initiatiefnemers moeten aantonen dat ze
aan het beleidskader voldoen. Dat moet op een
onderbouwde en controleerbare wijze gebeuren.
Meer informatie
Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie zijn
alle relevante informatie en documenten te vinden.
Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
windenergie door een e-mail te sturen naar
gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Burgemeester Vroom neemt de petitie ‘Geen
windmolens in Stormpolder’ in ontvangst
Donderdag 28 juni nam burgemeester Martijn
Vroom de petitie ‘Geen windmolens in
Stormpolder’ in ontvangst. Peter Horeweg (rechts
op foto) en Jeroen van der Merwe (links op foto)
boden deze petitie aan. Beiden zijn inwoner van
het Jachthavendorp in Oud-IJsselmonde in de
gemeente Rotterdam.
De petitie bestond uit zowel digitale als papieren
handtekeningen. Met hun handtekening
benadrukken inwoners uit Oud-IJsselmonde geen
windmolens te willen in de Stormpolder. Bewoners
uit Oud-IJsselmonde die dagelijks zicht hebben op
de Maas en het Stormpoldergebied. Als de
windmolens er komen, maken ze zich zorgen over
de leefbaarheid.

Alle informatie windenergie Stormpolder
online te vinden
Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie zijn
alle relevante informatie en documenten te vinden.
Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich ook
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
windenergie door een e-mail te sturen naar
gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

U ontvangt de nieuwsbrief op het adres: liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
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