
  

 

 

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. 

 
 

 

U kunt nog tot 31 januari reageren op het 
ontwerp beleidskader Windenergie 
De gemeente hoort graag uw mening over het 
ontwerp beleidskader Windenergie. U kunt nog tot 
en met 31 januari 2018 reageren. Dit kan door uw 
zienswijze te sturen naar de gemeenteraad van 
Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE in 

Krimpen aan den IJssel of per mail via 
gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Wilt u in uw 
brief aangeven dat het om een inspraakreactie op 
het ontwerp toetsingskader windenergie gaat? 
Eventueel kunt u ook mondeling uw zienswijze 
naar voren brengen. Maak daarvoor een afspraak 
via het telefoonnummer 14 0180. 

 
Vervolgtraject 
Na de inspraakperiode worden de reacties werkt in 
een Nota van beantwoording. Deze nota is 
onderdeel van de definitieve vaststelling van het 
toetsingskader. 
 

Ontwerp beleidskader 
In het ontwerp 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. Eerder formuleerde de 

gemeenteraad twee voorwaarden die van belang 
zijn bij het ontwikkelen van een windproject: 

1. Zo min mogelijk overlast voor omwonenden; 
2. Participatie voor omwonenden bij een 
windproject moet mogelijk zijn. 
In het beleidskader worden deze voorwaarden 
verder en uitvoeriger uitgewerkt. Het kader 
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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. U kunt het ontwerp 
beleidskader digitaal raadplegen via 
www.krimpenaandenijssel.nl/winderenergie. Ook is 
het mogelijk om de beleidskaders bij het 
Publiekscentrum in het raadhuis van Krimpen aan 
den IJssel in te zien. 
 

 

 

Samen profiteren van zon en wind 

Wie graag zonne-energie wil gebruiken maar geen 
dak of een te klein dak heeft, kan samen met 

anderen zonnepanelen leggen op een groot dak in 
de buurt. De Krimpense coöperatie die dat moet 
regelen neemt steeds vastere vormen aan. 
 
Geschikt dak 
Jan de Keizer,  projectleider bij REScoopNL, een 
organisatie die burgercoöperaties ondersteunt, 

helpt inwoners en ondernemers in het project ‘Zon 
op andermans dak’. “We hebben in Krimpen 
inmiddels een aantal daken op het oog die in 

potentie geschikt zijn voor een groot aantal 
zonnepanelen.” Het liefst ziet De Keizer een dak 
waarop ruim 200 panelen passen. “Gemiddeld 
nemen mensen 5 panelen af. Met dat aantal van 

200 zit je dan op 40 inwoners, wat een mooi aantal 
is om een eerste coöperatie mee te vormen.” 
Vervolgens moet De Keizer ervoor zorgen dat er 
voldoende inwoners deel uit willen maken van zo’n 
energiecoöperatie. Leden, die allemaal binnen de 
zogeheten postcoderoos van zo’n groot dak wonen, 

profiteren behalve van zonne-energie van 
meerdere zaken. Zo profiteren ze van een lager 
tarief door korting op de energiebelasting. 
 
Bestuursleden voor ‘Wind in Krimpen’ 

Er zijn inmiddels een aantal enthousiaste inwoners 
die plaats willen nemen in het bestuur van de 

coöperatie. “Maar we zijn hard op zoek naar meer 
bestuursleden. We zoeken vooral iemand die de pr 
en de communicatie voor zijn of haar rekening kan 
nemen.” 
Ook is De Keizer bezig om een energiecoöperatie 
op te richten voor windenergie, onder de naam 
‘Wind in Krimpen’. Het is de verwachting dat er 

twee windturbines zullen komen op de 
Stormpolder. Het is de bedoeling dat minimaal 50 
procent van de door deze molens opgewekte 
energie ten goede komt aan de omwonenden. Via 
‘Wind in Krimpen’ kunnen zij daarvan profiteren. 

 

Wilt u ook participeren in wind- of zonprojecten? 
Mail naar zon@krimpenaandenijssel.nl. 
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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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