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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. 

 
 

 

Update windenergie Krimpen aan den IJssel 

Deze zomer bent u voor het laatst geïnformeerd 

over de ontwikkeling van windenergie in het 
Stormpoldergebied in Krimpen aan den IJssel. Via 
dit bericht laten wij weten dat er nog geen nieuwe 
ontwikkelingen zijn. Er zijn geen marktpartijen die 
zich hebben gemeld. 
 

In Krimpen aan den IJssel is de zuidkant van de 
Stormpolder door de Provincie Zuid-Holland 
aangewezen als gebied dat geschikt is voor 
windturbines. Op 7 juni 2018 heeft de 
gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel 

unaniem het Beleidskader Windenergie 
vastgesteld. Het is nu de beurt aan marktpartijen 

om voorstellen voor het plaatsen van windturbines 
aan de gemeente Krimpen aan den IJssel voor te 
leggen. We hebben nog geen voorstellen 
ontvangen en daarmee zijn er geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 
 
Wat is het beleidskader ook alweer? 

In het Beleidskader Windenergie staan 
uitgangspunten en randvoorwaarden die we 
hanteren bij het beoordelen van aanvragen en 
initiatieven op het gebied van windenergie. 
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn zo min 

mogelijk overlast voor omwonenden en de 

mogelijkheid van participatie. Deze voorwaarden 
zijn in het beleidskader verder en uitvoeriger 
uitgewerkt. Het kader laat zien onder welke 
omstandigheden windenergie in Krimpen aan den 
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IJssel mogelijk is. 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. 

 
Hoe worden omwonenden en bedrijven 
betrokken? 
Via onze nieuwsbrief houden we geïnteresseerden 
op dit moment op de hoogte van wat er gebeurt. 
De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden 
en bedrijven betrokken zijn. Zodra een 

initiatiefnemer zich meldt, is het van belang om 
omwonenden en bedrijven goed mee te nemen. 

Dat gebeurt door een klankbordgroep op te 
richten. De gemeente vindt het belangrijk te 
benadrukken dat ook omwonenden uit de 
gemeenten Ridderkerk, Rotterdam, 
Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel kunnen 

plaatsnemen in de klankbordgroep. Elk van deze 
gemeenten kan twee deelnemers naar voren 
schuiven. 
Heeft u interesse? Meldt u zich dan alvast aan via 
gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 
 

 

 

Alle informatie windenergie Stormpolder 
online te vinden 
Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie zijn 
alle relevante informatie en documenten te vinden. 
 

  

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