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.

Stand van zaken zienswijzen ontwerpbeleidskader Windenergie
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
heeft op 14 december 2017 unaniem het ontwerpbeleidskader Windenergie vastgesteld. Van 20
december 2017 tot en met 31 januari 2018 heeft
het ontwerp-beleidskader ter inzage gelegen. In
die periode heeft iedereen de gelegenheid
gekregen om zijn of haar zienswijze op het kader
te geven. Er zijn 62 zienswijzen binnengekomen.
Zowel van particulieren als van bedrijven en
overheden. Om zorgvuldig en uitgebreid in te gaan
op de ingediende zienswijzen is er een nota van
beantwoording en wijziging opgesteld.
De nota bevat een reactie op alle ingekomen
zienswijzen
De nota van beantwoording en wijziging gaat in op
alle 62 zienswijzen. Uit de zienswijzen blijkt dat
veel indieners niet op de hoogte zijn het van het
gelopen proces tot nu toe. Daarom wordt daar in
de nota dieper op ingegaan evenals op de te
verwachten vervolgstappen.
In de zienswijzen komen regelmatig dezelfde
onderwerpen terug. Daarom is in de nota van
beantwoording en wijziging eerst inhoudelijk op

deze onderwerpen ingegaan. Daarmee wordt op de
meeste vragen en opmerkingen uit de zienswijzen
een antwoord gegeven. Vervolgens is per
zienswijze een antwoord geformuleerd op de
vragen en opmerkingen die nog niet beantwoord
zijn. De zienswijzen hebben ook geleid tot enkele
aanpassingen van het ontwerp-beleidskader.
Wees welkom op de bespreking in de
raadscommissie op donderdag 31 mei
De commissieleden bespreken de nota van
beantwoording en wijziging en het gewijzigde
beleidskader tijdens de besluitvoorbereidende
commissie van 31 mei vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het raadhuis (Raadhuisplein 2
Krimpen aan den IJssel). Inwoners en andere
belanghebbenden kunnen gebruik maken van het
spreekrecht. Een aanvraag hiervoor kan tot 12.00
uur 's middags op de dag van de vergadering via
de griffier worden gedaan. Per email:
griffier@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch: 140
180. Onder vermelding van naam,
contactgegevens en het onderwerp waarover
menwenst in te spreken.
Na behandeling in de besluitvoorbereidende
commissie is de definitieve besluitvorming gepland
voor de raadsvergadering van 7 juni vanaf 20.00
uur in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel. Na
deze raadsvergadering ontvangen alle indieners
van een zienswijze een persoonlijke reactie.
Meer informatie
De informatie die de gemeenteraadsleden hebben
ontvangen voor de behandeling van dit onderwerp
is te vinden bij de vergaderstukken van de
commissievergadering.

Gemeente Krimpen aan den IJssel wil zelf de
regie hebben
Eind vorig jaar zijn door Provinciale Staten 16
locaties aangewezen waar windturbines geplaatst
mogen worden. Eén van deze locaties is de
zuidzijde van de Stormpolder in Krimpen aan den
IJssel. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat in dit
gebied windturbines geplaatst mogen worden. Er is
plaats voor maximaal drie windturbines.
Wie gaat er over het verlenen van de
vergunning?
Als de totale capaciteit van deze windturbine ten
minste 5 MW is, zijn de Gedeputeerde Staten
Zuid-Holland het bevoegd gezag voor het afgeven

van een omgevingsvergunning. De provincie heeft
in overleg met de gemeente aangegeven dat ze af
wil zien van het toepassen van deze bevoegdheid.
Dit betekent dat een vergunningaanvraag voor het
plaatsen van windturbines met een totale opwek
van minstens 5 MW ook bij de gemeente terecht
komt. Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente
zich inspant om windenergie mogelijk te maken op
het zuidelijkgedeelte van de Stormpolder. Het
college van de gemeente Krimpen aan den IJssel
heeft op 8 mei 2018 besloten om een
bestuursovereenkomst hierover te sluiten met de
provincie Zuid-Holland. Daarmee neemt de
gemeente zelf de regie in de vergunningverlening
en coördinerende. Voorwaarde hiervoor is dat de
gemeente zich inspant om windenergie mogelijk te
maken op het zuidelijkgedeelte van de
Stormpolder. Als het tegendeel blijkt, dan kan de
provincie er alsnog voor kiezen van haar
bevoegdheid gebruik te maken.
Waarom wil de gemeente dat?
Door zelf de regie te hebben, kan de gemeente
haar beleidskader ook echt gebruiken om
initiatieven om windturbines te plaatsen aan te
toetsen. Dat is van groot belang aangezien we er
op in willen zetten onze ideeën en wensen vast te
leggen in anterieure overeenkomst met de
initiatiefnemer. Door zelf regie op het proces te
hebben creëren we de meeste invloed het proces
zo goed mogelijk in te richten.

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.
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