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Betreft: Schriftelijke vragen groep Ram-Remijn in het kader van de publicatie Windenergie 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De groep Ram-Remijn heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een publicatie 
door de Provincie Zuid-Holland rond het thema windenergie.  
 
KERNBOODSCHAP 
Ons college blijft onveranderd vasthouden aan het door uw raad op meerdere momenten geformuleerde 
standpunt waarbij windenergie binnen de gemeente niet acceptabel wordt geacht. 
 
TOELICHTING/BEANTWOORDING 
De groep Ram-Remijn heeft de volgende vragen gesteld waarop wij per vraag het antwoord aangeven: 

1. Op 29 november 2016 heeft u schriftelijk aan gedeputeerde staten het standpunt van de 
Gemeenteraad van Albrandswaard te kennen gegeven. Dit standpunt betreft: Geen windmolens 
in Albrandswaard. Heeft u een reactie ontvangen op deze brief? Zo ja, wat was de reactie? 
 
Op de brief van 29 november 2016 heeft de provincie niet gereageerd. Wel heeft de provincie 
een brief verstuurd naar de gemeenten binnen de voormalige stadsregio waarbij is aangegeven 
dat de handreiking van de gemeenten over de mogelijke locaties onvoldoende geacht wordt en 
waarin de procedure rond de herziening van de Verordening Ruimte en Mobiliteit verder wordt 
geduid. 
 

2. Klopt het dat er meerdere locaties zijn aangewezen voor de plaatsing van windmolens die 
grenzen aan de gemeente Albrandswaard? Zie onderstaand plaatje waarin de locaties worden 
benoemd. Zijn deze locaties definitief benoemd als locaties voor plaatsing van windmolens? 
 
In de nu voorliggende herziening van de VRM zijn naast locaties binnen onze gemeente ook 
locaties opgenomen op de Beerenplaat en op het industrieterrein Charloise Poort. Na het 
doorlopen van de zienswijzeprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld en biedt dit het 
ruimtelijk kader om tot realisatie over te gaan. 
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3. Heeft het college contact gehad met wethouder Mourik over de plaatsing van windmolens op 

Beerenplaat. 
 
Er is geen formeel contact geweest met wethouder Mourik over dit onderwerp. Uiteraard steunen 
wij haar standpunt rond het afwijzen van deze locatie, zoals ook blijkt uit de aan u voorgelegde 
zienswijze. In de voorliggende zienswijze wijzen wij deze locatie nadrukkelijk af.  
 

4. Is het college in contact met andere buurgemeenten over de plaatsing van windmolens en bent u 
bereid om op korte termijn contact te zoeken met wethouders uit buurgemeenten om gezamenlijk 
de strijd aan te gaan tegen windmolens. 
 
Er vindt op regelmatige basis bestuurlijk overleg plaats tussen de regiogemeenten over het 
traject rond het dossier Windenergie. Bij deze overleggen is vanuit het standpunt van uw raad 
aangegeven dat realisatie van windenergie binnen de gemeente niet tot de mogelijkheden 
behoort. 
In het oorspronkelijke convenant windenergie zijn locaties aangewezen in zowel Barendrecht als 
Rotterdam. Vanuit deze gemeenten, maar ook vanuit andere regiogemeenten wordt druk 
uitgeoefend op Albrandswaard om mee te werken aan mogelijke plaatsing van windmolens 
binnen Albrandswaard. We blijven met deze partijen in overleg, maar er is bij hen geen draagvlak 
voor het standpunt van Albrandswaard met betrekking tot windmolens. 
 

5. Wat doet het college eraan om de inwoners uit de gemeente Albrandswaard op de hoogte te 
stellen van de stand van zaken rondom de plaatsing van windmolens dicht bij hun huis. Op welke 
wijze heeft het college gecommuniceerd naar inwoners van de gemeente Albrandswaard dat er 
mogelijk windmolens langs de grenzen van Albrandswaard worden geplaatst? Op welke wijze 
gaat het college in de komende periode de inwoners informeren over de plaatsing van deze 
windmolens en wat de inwoners kunnen doen om bezwaar aan te tekenen tegen de beoogde 
locaties. 
 
Het was/is in onze optiek niet wenselijk om vooruitlopend op de besluitvorming binnen de 
provincie via de media het gesprek te voeren.  
Ons college heeft daarom in de afgelopen periode geen actieve communicatie gevoerd rond dit 
dossier.  
Nu de voorgenomen herziening van de verordening Ruimte en Mobiliteit de plaatsing van 
windmolens mogelijk moet gaan maken is het moment aangebroken om via de pers onze 
inwoners te attenderen op deze herziening en de mogelijkheden die onze inwoners hebben om te 
kunnen reageren op dit voornemen.  
Het college informeert de inwoners over windemolens direct na de voorjaarsvakantie met een 
publicatie in de Schakel. Daarbij besteden wij ook aandacht aan de mogelijkheden die inwoners 
hebben voor het indienen van een zienswijze. De start van de zienswijzeprocedure op 15 maart 
wordt door de provincie door middel van advertenties in de Schakel en Botlek gemeld. Lopende 
de zienswijzeprocedure wordt op 20 maart de zienswijze behandeld in Beraad en Advies waarbij 
onze inwoners aanwezig kunnen zijn. 
 

6. Is het college bereid om haar standpunt over windmolens te nuanceren: Wellicht wel instemming 
met plaatsing aan de noordzijde van de gemeente maar dan geen windmolens in het kwetsbare 
gebied rond de Oude Maas. 
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Het college voert de eerder door uw raad vastgestelde en recentelijk nog herbevestigde motie 
onverkort uit. Indien de gemeenteraad besluit de motie te herzien of aan te passen zal ons 
college dit nieuwe raadsstandpunt betrekken bij optredende ontwikkelingen. 

 
 

 
CONSEQUENTIES 
Zoals al is aangegeven zal het college een zienswijze indienen op het moment dat de VRM ter inzage 
komt. Deze zienswijze wordt op 20 maart aanstaande besproken in Beraad en Advies. 
 
VERVOLG 
Na bespreking van het beeldvormend voorstel in Beraad en Advies wordt de zienswijze toegezonden aan 
Provincie Zuid-Holland. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


