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1. Inleiding 
 
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft op 14 december 2017 unaniem het ontwerp-
beleidskader Windenergie vastgesteld. Dit beleidskader is gemaakt om initiatieven voor het plaatsen van 
windturbines te beoordelen. Ook is het beleidskader bedoeld om richting initiatiefnemers duidelijk te 
maken waar ze aan moeten voldoen. Het gaat dan ook niet over of er wel of geen windturbines in 
Krimpen aan den IJssel komen.  
 
Van 20 december 2017 tot 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. In 
deze nota van beantwoording en wijziging wordt op alle zienswijzen ingegaan. 
 
In totaal zijn er 62 zienswijzen binnengekomen. Zowel van particulieren als van bedrijven en overheden. 
In de zienswijzen zien we regelmatig dezelfde onderwerpen terugkomen. Daarom gaan we eerst 
inhoudelijk in op de verschillende onderwerpen. Daarmee geven we op de meeste vragen en 
opmerkingen antwoord. Vervolgens geven we per zienswijze een antwoord op de vragen en opmerkingen 
die nog niet beantwoord zijn. Tenslotte vatten we samen welke wijzigingen aangebracht worden in het 
beleidskader. 
 
De gemeenteraad ontvangt deze nota van beantwoording en wijziging samen met het aangepaste 
beleidskader zodat ze deze in de raadsvergadering van 7 juni 2018 definitief kan vaststellen. Na deze 
raadsvergadering ontvangen alle indieners van een zienswijze een reactie. 

 
2. Algemene beeld van zienswijzen 
 

2.1 Algemeen 
In de meeste zienswijzen uiten omwonenden hun zorgen over de komst van windturbines in de 
Stormpolder. Ze vinden het gebied ongeschikt voor plaatsing van windturbines omdat de windturbines de 
woonomgeving negatief beïnvloeden. Met name geluidoverlast, 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 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. Daarbij vragen ze zich ook af waarom dit 
gebied geschikt is voor windenergie. Ze vragen zich af of er niet vele betere locaties zijn, vooral op zee.  
 

2.2 Inhoudelijk 
Hier worden de inhoudelijke punten kort aangeduid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de verschillende 
onderwerpen en wordt aangegeven wat de invloed van de zienswijzen is op het beleidskader. 
 

Geluid   

Veel indieners spreken hun zorgen uit over geluidshinder van windturbines. Indieners vinden dat de 
windturbines te dicht bij woningen komen en uiten zorgen over de effecten van geluidshinder op de 
gezondheid van de mens en over de cumulatie van geluid met andere geluidsbronnen in de omgeving. 
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De overdracht van geluid over water en het effect van laagfrequent geluid worden eveneens veelvuldig 
genoemd.  
 

Slagschaduw  

Indieners uiten zorgen over hinder door slagschaduw en hebben vragen over de gehanteerde normen en 
de omgang met eventuele klachten. Schittering wordt eveneens als een zorgpunt genoemd.  
 

Veiligheid  

In hun zienswijzen uiten indieners zorgen over veiligheidsrisico’s. Daarbij wordt niet alleen gewezen op 
de risico’s in relatie tot de bestaande activiteiten in de Stormpolder, maar ook op vliegveiligheid, veiligheid 
voor de scheepvaart, etc.  
 

Landschap  

Diverse indieners wijzen op de ongewenste effecten van windturbines op het uitzicht dat ze nu hebben. 
De windturbines verstoren het beeld.  
 

Natuur  

Veel indieners maken zich zorgen over de nadelige, verstorende effecten van windturbines op de natuur. 
Gewezen wordt op de aanwezige natuurwaarden in de nabijheid van de Stormpolder. 
 

Economische effecten 

Diverse indieners maken zich zorgen over de waardedaling van hun woningen.  
 

Nut en noodzaak  
Een vaak genoemd argument is dat windturbines op zee een beter rendement opleveren dan 
windturbines op land. Daarbij geven indieners aan dat windturbines draaien op subsidie. Indieners achten 
windturbines achterhaald en ze vragen de gemeente zich in te zetten voor andere vormen van duurzame 
energie, bijvoorbeeld zonne-energie.  
 

2.3 Proces en communicatie 
Zoals aangegeven voelen veel omwonenden zich overvallen en vinden ze dat ze onvoldoende 
geïnformeerd zijn over de plannen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ze vragen zich in het 
bijzonder af hoe de gemeente Krimpen dit gebied als een geschikt gebied voor windenergie kan 
benoemen. 
 

2.4 Aantal zienswijzen 
In totaal zijn er 62 zienswijzen ingediend. Ingedeeld naar woonplaats levert dat het volgend beeld op. 
 
Woonplaats Aantal Zienswijzen 
Capelle aan den IJssel 1 
Den Haag 1 
Krimpen aan den IJssel 6 
Rotterdam 51 
Ridderkerk 2 
Onbekend 1 
Totaal 62 
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3. Wat zijn de vervolgstappen? 
 
De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel ontvangt deze nota van beantwoording en wijziging 
samen met het aangepaste beleidskader zodat ze deze in de raadsvergadering van 7 juni 2018 definitief 
kan vaststellen. Daarmee heeft de gemeente een beleidskader Windenergie waaraan toekomstige 
initiatieven getoetst worden. Na deze raadsvergadering ontvangen alle indieners van een zienswijze een 
reactie waarin ook verwezen wordt naar deze nota van beantwoording. 
 
Als gemeente gaan we niet zelf over tot realisatie van de 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.  
 
Vervolgens zal de gemeente de procedurele stappen zetten zodanig dat de noodzakelijke vergunningen 
kunnen worden verleend. Afhankelijk van de exacte uitwerking van het windproject wordt bezien of een 
projectMER wenselijk is. Ook moet vastgesteld worden op welke wijze het bestemmingsplan voor een 
windproject geschikt kan worden gemaakt. Vooralsnog gaat de gemeente er vanuit dat er op basis van 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning met een afwijking bestemmingsplan procedure kan worden 
gewerkt. Dat gebeurt veelal bij windprojecten van 1 tot 3 windturbines. In de ruimtelijke procedure zal 
uiteraard ook voldoende aandacht besteed moeten worden aan de (milieu)effecten op de omgeving. 
Naast het wettelijke kader is de basis voor de toetsing het gemeentelijk beleidskader Windenergie. 

 
4. Proces en communicatie 
 
Een groot deel van de zienswijzen die nu ingediend zijn over het beleidskader windenergie hebben 
betrekking op het mogelijk maken van windenergie in de Stormpolder. Dat proces is echter al afgerond 
door de provincie Zuid-Holland. De keuze van de locatie Stormpolder als geschikt gebied voor plaatsing 
van maximaal 3 windturbines staat daarmee ook vast. Uit de zienswijzen blijkt dat veel indieners niet op 
de hoogte waren van dit doorlopen proces. Ze spreken het ongenoegen uit over de gevolgde procedure 
en is er grote ontevredenheid over de gevoerde communicatie en de informatievoorziening. Daarom volgt 
hieronder een korte toelichting op het doorlopen proces door de provincie. Zie ook bijlage 1 voor een 
duidelijk overzicht. 
 
De provincie Zuid-Holland moet binnen de provincie een vermogen van circa 735 Megawatt aan 
windenergie realiseren om bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. In hoofdstuk 5.1 vindt u 
meer informatie hierover. Alleen op locaties die opgenomen zijn in de Visie Ruimte en Mobiliteit mogen 
windturbines geplaatst worden. Op 20 december 2017 zijn door de Provinciale Staten 16 locaties 
aangewezen waar windturbines geplaatst mogen worden. Hier een uitgebreid onderzoek aan 
voorafgegaan. De provincie heeft een planMER laten uitvoeren, waarbij de verschillende (milieu-) 
aspecten van de verschillende locaties uitgebreid beoordeeld zijn. De resultaten hiervan zijn te vinden op 
de site van de Provincie Zuid-Holland1.  
 

                                  
1 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten 
 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten
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Er zijn diverse momenten geweest waarop de provincie heeft gecommuniceerd over het vinden en 
vaststellen van nieuwe locaties voor windenergie in onze regio. Daarbij is de samenwerking gezocht met 
alle gemeenten in het gebied. Gemeenten hebben zelf ook nog de berichten van de provincie 
gecommuniceerd via hun eigen kanalen en de provincie geadviseerd over welke plaatselijke kanalen er 
zijn. In bijlage 2 staat een beknopt overzicht van de communicatiemomenten van de gemeente Krimpen 
aan den IJssel en de gemeente Rotterdam met betrekking tot windturbines in de Stormpolder. 
 
Daarnaast heeft iedereen kunnen inspreken op de voorstellen van de provincie en zijn er 
informatieavonden door de provincie georganiseerd over de voorgenomen locaties. Ook gemeente 
Krimpen aan den IJssel is zichtbaar aanwezig geweest op de avond die destijds in Capelle aan den 
IJssel georganiseerd is. 
 
Met het vaststellen van de VRM in december 2017 door Provinciale Staten, is de Stormpolder in principe 
aangeduid als geschikt gebied voor windenergie. Met het toetsingskader geeft de gemeente Krimpen 
daar een nadere invulling van. Daarbij staat niet zozeer de keuze van het gebied centraal (is immers al 
door de provincie vastgesteld), maar gaat het over hoe we om gaan met initiatieven om windturbines te 
plaatsen in onze gemeente.  
 
Als gemeente streven we naar maximale betrokkenheid van de omgeving bij de verdere uitwerking van 
het windproject. Daarom hebben we er ook voor gekozen het ontwerp-beleidskader Windenergie ter 
inzage te leggen. Ook voor het vervolgtraject zal de gemeente binnen de gestelde kaders, maximaal 
inzetten op betrokkenheid van de omwonenden. Dat zal de gemeente nadrukkelijk onder de aandacht 
van eventuele initiatiefnemers brengen. Een open vervolgproces is een voorwaarde.  
 
De gemeente zet sterk in op participatie van de bewoners en bedrijven van Krimpen en omgeving (delen 
van Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Ridderkerk en Rotterdam). Dat gaat eerst over 
betrokkenheid bij de verdere planuitwerking in samenspraak met de omgeving (wellicht instelling van een 
klankbordgroep). Daarnaast gaat het ook over financiële betrokkenheid bij de exploitatie. Dat zou kunnen 
via een lokale duurzame energiecoöperatie. Als gemeente roepen we bewoners en bedrijven dan ook op 
daar invulling aan te geven. Mogelijke initiatieven op dit vlak faciliteren we. 
 
Uiteraard zal de gemeente de gebruikelijke informatiekanalen gebruiken; hierbij kan gedacht worden aan 
de nieuwsbrief Windenergie, informatie in de huis-aan-huisbladen, de gemeentelijke website, facebook 
en twitter. Ook delen we onze informatie actief met de aangrenzende gemeenten, te weten Capelle aan 
den IJssel, Krimpenerwaard, Ridderkerk en Rotterdam. Zij kunnen de informatie via hun eigen kanalen 
verspreiden.  

 
5. Thematische beantwoording 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de meest genoemde inhoudelijke thema`s. Daarbij geven we per thema 
eerst de hoofdpunten weer, vervolgens onze reactie en tot slot het effect op het ontwerp-beleidskader 
Windenergie. 
 

5.1 Nut en noodzaak windenergie 
Hoofdlijn van de zienswijzen ten aanzien van nut en noodzaak van windenergie.  
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In verschillende zienswijzen uiten omwonenden hun zorgen over de komst van windturbines in de 
Stormpolder. Meer inhoudelijke argumenten die hierbij genoemd zijn worden verderop in dit hoofdstuk 
uitgewerkt. Punten rond de nut en noodzaak die genoemd zijn: 

- Wind op land in relatie tot wind op zee; wind op zee zou goedkoper zijn, een hoger rendement 
geven en op zee is veel meer ruimte; 

- Andere bronnen van duurzame energie en energiebesparing; gewezen wordt op de andere 
bronnen voor duurzame energie (onder andere zonne-energie) en de kansen voor 
energiebesparing; 

- Financieel rendement van windenergie. Vragen worden onder andere gesteld over het 
kostendekkend zijn van windenergie en of windturbines winst opleveren. Opgemerkt wordt dat 
windturbines alleen op subsidie draaien, dat windturbines stil kunnen staan en daardoor de 
opbrengst kan variëren.  

- De besparing aan CO2 wordt omschreven als klein en de productie van windturbines zou meer 
CO2 kosten dan ze besparen aan CO2. 
 

Reactie 
Waarom windenergie? 

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat minstens 14% van alle energie duurzaam opgewekt 
moet worden in 2020. Er zal altijd een mix van technologieën nodig zijn. Daarom wordt er ingezet op alle 
mogelijkheden om het gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon, 
aardwarmte, nieuwe technologieën, wind op land én op zee. De gezamenlijke provincies hebben met het 
Rijk afgesproken om 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020. Daarbij moet de provincie 
Zuid-Holland binnen de provincie een vermogen van circa 735 Megawatt aan windenergie realiseren om 
bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. Daarom is in 2012 het ´Convenant realisatie 
windenergie Stadsregio Rotterdam´ vastgesteld. Daarin staat dat we als regio voor 150 Megawatt 
windenergie willen bijdragen aan deze opgave. Krimpen aan den IJssel heeft dit convenant destijds ook 
ondertekend. In 2014 is vastgesteld dat met de in 2012 opgenomen locaties de doelstelling niet gehaald 
kon worden. De provincie is vervolgens een zoektocht naar nieuwe locaties begonnen. Daarbij is 
rekening gehouden met allerlei verschillende factoren. Het onderzoek is te vinden op https://www.zuid-
holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten. Binnen Krimpen aan den IJssel is alleen de 
Stormpolder als geschikte locatie naar voren gekomen. De provincie heeft deze locatie samen met 15 
andere locaties in de regio op 20 december 2017 definitief vastgesteld. Daarmee is het mogelijk gemaakt 
om windturbines te plaatsen in het zuidelijke gedeelte van de Stormpolder. De gemeente Krimpen aan 
den IJssel conformeert zich aan deze uitkomst. Hierbij vinden wij twee voorwaarden belangrijk: 

- De eventuele hinder voor omwonenden moet geminimaliseerd worden (specifiek 
slaapverstoring). 

- De voordelen van windenergie moeten maximaal ten goede komen aan inwoners en bedrijven 
van Krimpen en andere omwonenden. Dit kan door verschillende vormen van participatie. 

Daarom hebben we deze voorwaarden uitgewerkt in het ontwerp-beleidskader Windenergie. Door dit 
kader weten initiatiefnemers aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten ze, bovenop de wettelijke 
eisen, moeten voldoen.  
 
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dat kan alleen door 
energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Bijvoorbeeld door zonne-energie of aardwarmte. 
Maar alleen daarmee redden we het niet. Ook windenergie is noodzakelijk. Met de eventuele plaatsing 
van windturbines wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de gemeente. Dat 
betekent, in het bijzonder voor omwonenden, veranderingen in onze omgeving, met name in 
landschappelijk opzicht. 
 
 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten
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Wind op zee versus wind op land 

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen zijn zowel wind op land als wind op zee nodig. Het 
Rijk gaat, uiterlijk in 2023, 4.450 Megawatt op zee realiseren. Op zee is veel ruimte. Het klopt dat wind op 
zee geen directe overlast levert voor omwonenden. Er kunnen meer en grotere windturbines geplaatst 
worden. Bovendien waait het er harder dan op land. Maar het is relatief duur om windturbines op zee te 
plaatsen, doordat elektriciteitsaanvoer over een langere afstand gaat en onderhoud complexer is dan op 
land (en er is bijvoorbeeld veel schade aan kabels in zee). De aanleg van windparken op zee is door 
technologische ontwikkelingen wel goedkoper geworden en kan op termijn mogelijk zonder subsidie. 
Daarbij merken we op dat het Rijk de kosten voor de aansluiting van wind op zee betaalt terwijl een 
initiatiefnemer van wind op land de aansluitkosten zelf moet betalen. Dat geeft een vertekend beeld in de 
financiële vergelijking. Als alle ruimte op de Noordzee benut wordt dan kunnen we daar 500 petajoule 
(PJ)2 windenergie opwekken3. Daarmee komen echter nog elektriciteit te kort aangezien we zo’n 2600 PJ 
nodig hebben. De vraag naar energie is zo groot dat inzet op een mix van duurzame energiebronnen 
nodig blijft om op de lange termijn aan de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen.  
 
Financieel rendement van windenergie 

De opbrengst van een windturbine hangt af van een aantal factoren:  
- het rotoroppervlak: hoe groter de rotorbladen, des te groter het oppervlak en hoe meer wind wordt 
omgezet in elektriciteit;  
- de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder turbulent;  
- de locatie waar de turbine staat: dichter bij zee waait het harder dan in het binnenland (en in de buurt 
van steden);  
- de tijdsduur dat de turbine draait.  
Een windturbine levert elektriciteit vanaf windkracht 2 en bereikt zijn maximale productievermogen bij 
windkracht 6. Boven windkracht 10 wordt de turbine uitgeschakeld of worden de wieken in een andere 
stand gezet.  
 
Voor alle vormen van energie is rijkssubsidie nodig om ze rendabel te krijgen, ook voor niet-duurzame 
bronnen zoals een kolencentrale. Fossiele energie krijgt indirect steun van de overheid via subsidies en 
andere beprijzingsmechanismen. Windenergie op land is momenteel één van de meest kosteneffectieve 
wijzen om hernieuwbare energie te produceren. Door de Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 
(SDE+) stimuleert het Ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame 
energievoorziening in Nederland. De regeling maakt het voor marktpartijen en (non-profit) instellingen 
mogelijk om onder andere windenergieprojecten op land rendabel te exploiteren. Daarbij merken we op 
dat de SDE-subsidie niet naar de gemeente Krimpen aan den IJssel gaat, maar naar de 
exploitanten/investeerders in de windturbines. Als gemeente hebben we geen subsidievoordeel en geen 
financieel belang bij windturbines. 
 
Een rendabele businesscase is van veel factoren afhankelijk. Zo zijn onder andere de wind, het type 
windturbine, de kosten van de aanleg en onderhoud van invloed. Een stilstandsvoorziening om effecten 
te minimaliseren of te voorkomen kan één van deze factoren zijn. Als er mitigerende maatregelen 
(maatregelen die eventuele negatieve effecten verkleinen dan wel opheffen) nodig zijn, dan hebben die 
invloed op de energieopbrengst. De invloed op een businesscase hangt echter sterk af van de mate van 
stilstand die nodig is. Daar is in deze fase nog niets over te zeggen. Gezien de verschillende windturbines 
die al gerealiseerd zijn, is de verwachting dat windenergie voldoende rendement zal opleveren voor een 
gezonde businesscase. Uiteindelijk is het aan een initiatiefnemer om te bepalen in hoeverre een 
businesscase rendabel is.  

                                  
2
 Petajoule is een eenheid van energie, één petajoule is 278 kilowattuur (kWu) 

3
 http://deltametropool.nl/nl/energie_en_ruimte  

http://deltametropool.nl/nl/energie_en_ruimte
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Wat betreft de hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, plaatsen, onderhouden 
en te verwijderen, kan gesteld worden dat die in circa drie tot zes maanden terugverdiend is.  
Een windturbine van de huidige generatie, van 3 Megawatt, levert per jaar 6.000.000 tot 7.500.000 kWh 
aan elektriciteit op. Met één zo’n turbine kan dus voor zo’n 1.800 tot 2.200 huishoudens elektriciteit 
worden opgewekt.  
 
Wind versus zon 

Het aanbrengen van zonnepanelen op daken is minder ingrijpend dan een windturbine. We hebben 
echter beide nodig. Daarom zetten we met elkaar in op energiebesparing, zon, wind op land én zee, 
aardwarmte en nieuwe technologieën. Windenergie is op dit moment de schoonste en goedkoopste optie 
voor duurzame energie. Vergeet niet dat één windturbine net zoveel stroom levert als 12 voetbalvelden 
met zonnepanelen. 
 
CO2 en windturbines 

Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland een uitstoot van 550 ton CO2 ten opzicht 
van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales is 
de besparing iets lager: ongeveer 370 ton CO2. De windturbines die nu geplaatst worden met een 
vermogen van 3 MW leveren gemiddeld 6,6 miljoen kWh op per jaar. Eén zo’n turbine levert dus een 
besparing van tussen de 2.400 en 3.650 ton CO2 op, afhankelijk van de energiecentrale waarmee het 
wordt vergeleken. 
 
Doorwerking in beleidskader  

De zienswijzen zijn niet van invloed op het beleidskader.  
 

5.2 Geluidhinder 
Hoofdlijn van de zienswijzen over geluidhinder 

In een groot deel van de zienswijzen uiten omwonenden hun zorgen over geluidhinder als gevolg van de 
plaatsing van de windturbines. Punten die ze daarbij noemen zijn: 

- Het gebied is al belast met een groot aantal geluidsbronnen; 
- Het geluid van de windturbines zal hinder aan de woningen veroorzaken; 
- De normstelling; 
- De cumulatie van geluiden; 
- Gezondheid (inclusief laagfrequent geluid); 
- Invloed van water op de overdracht van geluid; 
- Het effect van geluid op appartementencomplexen (hoger gelegen woningen) 

Reactie  
Geluidsnorm 

In Nederland kennen we een geluidsnorm voor windturbines, de Lden = 47 dB norm. In tegenstelling tot 
een aantal andere landen in Europa hanteert Nederland dus geen afstandsnormen maar wordt de 
maximale jaargemiddelde geluidsbelasting op de gevel van een woning als norm aangehouden. Op basis 
hiervan wordt bepaald op welke afstand een windturbine van een woning moet staan om aan deze norm 
te voldoen.  
 
Voor de normstelling van geluid wordt (op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer) getoetst aan de 
waarden Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB. Deze norm geldt voor geluidsgevoelige objecten. Dit zijn 
woningen van derden en kwetsbare locaties zoals scholen en ziekenhuizen. Bedrijven en kantoren zijn 
geen gevoelige objecten.  
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De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit 
te drukken. Het betreft een jaargemiddelde, waarbij de geluidsbelasting die optreedt gedurende de nacht 
en de avond zwaarder wordt meegewogen dan de geluidsbelasting overdag. Met ingang van 2004 is het 
gebruik van de Lden in alle Europese landen verplicht. Voor Lnight = 41 dB geldt een lagere toegestane 
geluidsbelasting, omdat in de nacht over het algemeen minder achtergrondgeluid optreedt. De Lnight = 
41 dB is onderdeel van de Lden = 47 dB, wat betekent dat als aan de Lden = 47 dB wordt voldaan, ook is 
voldaan aan de Lnight = 41 dB.  
 
Als we deze norm voor geluid (Lden =47 dB) vertalen in een afstand dan betekent dat een afstand tussen 
windturbine en geluidgevoelige bestemming van ongeveer 400 meter. Dit betekent dat op grotere afstand 
meestal aan de geluidsnorm kan worden voldaan, of met zeer beperkte mitigerende maatregelen. Binnen 
deze afstand zijn waarschijnlijk meer maatregelen nodig om aan de norm te kunnen voldoen.  
 
Bij het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van windturbines moet de geluidsbelasting 
onderbouwd worden. Op basis van een berekening moet de initiatiefnemer aantonen dat aan de 
normstelling wordt voldaan. In de berekeningen worden ook de locatie specifieke omstandigheden 
(waaronder water) meegewogen.  
 

Cumulatie 

In diverse zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor cumulatie van geluid. De indieners van de 
zienswijze geven aan dat door de aanwezigheid van andere geluidsbronnen in de omgeving er meer 
hinder kan ontstaan. In het algemeen kan gesteld worden dat het toevoegen van een extra geluidbron (in 
dit geval een windturbine) tot een verhoging van de geluidsbelasting leidt in de directe nabijheid van de 
windturbine. De invloed van een windturbine op de geluidsbelasting in decibels is in een gebied waar al 
veel omgevingsgeluid is minder dan in een stil gebied. Het geluid van windturbines heeft een ‘eigen’ 
karakter dat verschilt van de meeste andere geluidsbronnen zoals industriegeluid, geluid van autoverkeer 
of geluid van scheepvaart. Daarmee zal het in de geluidsbeleving wel enigszins maar niet helemaal 
worden overstemd door het geluid van andere bronnen en in de meeste gevallen dus herkenbaar zijn als 
het geluid van de windturbine.  
 
In het toetsingskader vragen we expliciet aandacht om de reeds aanwezige belasting door andere 
geluidsbronnen in het gebied inzichtelijk te maken. Daarmee is volgens ons dit aspect voldoende 
geborgd.  
 
Laagfrequent geluid 

In diverse zienswijzen staan zorgen over laagfrequent geluid. Indieners geven aan dat de invloed van 
laagfrequent geluid niet zonder gevaar is (slaapstoornissen, stress) en dat laagfrequent geluid ook het 
woonplezier verstoort.  
 
Op basis van verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken is de algemene conclusie dat er geen 
rechtstreeks verband is tussen windturbines en gezondheid. Windturbines kunnen bij individuen wel als 
hinder worden ervaren, maar dit heeft niet direct een relatie met het optreden van gezondheidseffecten. 
Dit staat ook in het kennisbericht Geluid en Windturbines (d.d. juni 2015). Verschillende organisaties, 
waaronder RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), ECN (Energiecentrum Nederland), 
GGD-GHOR (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst - Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie) en AEA/ RUG (Energy Academy Europe/Rijksuniversiteit Groningen), zijn 
betrokken geweest bij het opstellen van het Kennisbericht. 
 
Voor laagfrequent geluid gelden in Nederland geen aparte normen. Bij het bepalen van de normstelling 
voor windturbinegeluid (Lden = 47 dB) is rekening gehouden met het optreden van laagfrequent geluid. 
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Laagfrequent geluid is daarmee onderdeel van de Lden = 47dB geluidsnorm voor windturbines. In het 
hiervoor genoemde Kennisbericht Geluid en Windturbines staat dat er geen bewijs bestaat dat 
laagfrequent geluid een bijzondere of belangrijke factor is. 
 

Effect geluid op hogere woningen 

In diverse zienswijzen wordt gewezen op het feit dat een groot aantal woningen in de omgeving zich op 
grotere hoogte bevindt (appartementencomplexen). Indieners verwachten dat daar de geluidbelasting 
hoger is dan voor woningen op maaiveld. Als gemeente begrijpen we die opmerking. Voor alle woningen 
(hoog of laag gelegen) moet aan de wettelijke normen voldaan worden. Om op dit punt geen 
misverstanden te laten bestaan, zullen we hier in het beleidskader expliciet aandacht voor vragen. 
 
Doorwerking in beleidskader 

De ingediende zienswijzen leiden voor het onderwerp geluid tot een aanpassing van het beleidskader. In 
de vergunningaanvraag voor het plaatsen van windturbines in de Stormpolder moet in de onderbouwing 
van de geluidsbelasting de factor ondergrond en het effect op hoger gelegen woningen specifiek en 
gedetailleerd meegenomen worden in de berekening. We besteden al nadrukkelijk aandacht aan de 
overige genoemde punten bij de beoordeling van een aanvraag om zo hinder voor omwonenden te 
minimaliseren. 
 

5.3 Schaduwhinder 
Hoofdlijn van de zienswijzen over schaduwhinder: 

In een aantal zienswijzen uiten omwonenden hun zorgen over de effecten van slagschaduw op hun 
woongenot en gezondheid. Ook wordt gewezen op de cumulatie van geluid en schaduwhinder. Speciale 
aandacht wordt gevraagd voor de wet- en regelgeving en de wijze waarop hinder gemeld kan worden en 
hoe de naleving van de wettelijke eisen wordt vormgegeven.  
 
Reactie 
Slagschaduw kan hinderlijk zijn vanwege de korte afwisseling van schaduw door de draaiende 
turbinebladen. De mate van hinder wordt (mede) bepaald door de duur van de slagschaduw en de 
snelheid van de bewegende schaduw van de wieken. Flikkerfrequenties boven 2,5 Hz (2,5 passages per 
seconde) zijn zeer hinderlijk voor mensen maar komen bij grotere windturbines (meer dan 2 tot 3 MW) 
niet voor. Volgens de “Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel” 
(Massachusetts, 2012) is er weinig wetenschappelijk bewijs van een verband tussen hinder van 
langdurige schaduwflikkeren (meer dan 30 minuten per dag) en gevolgen voor de gezondheid. Dat neemt 
echter niet weg dat het hinderlijk kan zijn.  
 
In het geval dat slagschaduw valt op de ramen van nabije woningen worden de turbines automatisch 
stilgezet zodra ze de afgesproken norm voor slagschaduw overschrijden. Bij een laagstaande zon, zeker 
in de winter, komt dit regelmatig voor. 
 
Om hinder door slagschaduw te beperken staan in de milieuwetgeving (Activiteitenbesluit) voorschriften. 
Er staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van een windturbine een woning maximaal mag 
raken. Het Activiteitenbesluit stelt dat een stilstand voorziening om slagschaduw te vermijden nodig is 
wanneer:  
- de afstand van de windturbine tot de woningen en andere "gevoelige bestemmingen" (bijvoorbeeld 
scholen) minder dan twaalfmaal de rotordiameter is. Bij een rotordiameter van 90 meter (blad van 45 
meter) geldt dan: binnen een afstand van 1.080 meter (ruim een kilometer).  
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- gemiddeld meer dan zeventien dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag 
slagschaduw kan optreden.  
 
Als er windturbines in de Stormpolder geplaatst worden, gelden hiervoor de wettelijke normen. In het 
beleidskader staat dat elke windturbine en ieder windpark moet voldoen aan de norm voor slagschaduw. 
De gemeente vraagt van een initiatiefnemer om bij het indienen van een aanvraag berekeningen voor de 
slagschaduw toe te voegen. Afhankelijk van de resultaten worden er afspraken gemaakt over mogelijke 
stilstand voorwaarden. Als de norm voor slagschaduw wordt overschreden moeten windturbines stil gezet 
worden. Dat kan vastgelegd worden in een stilstand voorziening. 
 
Voor de cumulatie van geluid en schaduwhinder zijn geen wettelijke normen.  
Als de windturbines zijn gerealiseerd en er wordt hinder ondervonden, dan kan een melding gedaan 
worden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Op basis van deze meldingen kan de DCMR een onderzoek 
instellen of de windturbines aan de normen voldoen. Als blijkt dat er inderdaad niet wordt voldaan aan de 
gestelde normen, kan het bevoegd gezag maatregelen opleggen, bijvoorbeeld door windturbines (in 
bepaalde periodes) stil te zetten.  
 
Doorwerking in beleidskader 

De zienswijzen leiden voor dit onderwerp niet tot aanpassing van het beleidskader. 
 

5.4 Veiligheid 
Hoofdlijn van de zienswijzen over veiligheid 

In verschillende zienswijzen wordt gewezen op de veiligheidsaspecten van windturbines. Het betreft 
zowel de mogelijke risico’s van het afbreken van bladen als de mogelijke effecten van windturbines op 
scheepvaart, luchtvaart, wegverkeer en buisleidingen. Ook wordt gewezen op de gevaren die zich voor 
kunnen doen in combinatie met het huidige gebruik van de Stormpolder.  
 
Reactie  
In het beleidskader staat dat bij de aanvraag van een vergunning voor een concreet project getoetst 
wordt op de externe veiligheidsaspecten en of aan geldende wet- en regelgeving is voldaan. Daarbij moet 
voor alle veiligheidsaspecten aangetoond worden dat er zich geen onaanvaardbare risico’s voordoen bij 
plaatsing van windturbines. 
 
De provincie Zuid-Holland heeft in het planMER een eerste globale toetsing gedaan voor het zoekgebied 
in de gemeente Krimpen. Daaruit zijn vooralsnog geen onoverkomelijke belemmeringen naar voren 
gekomen. Voor een concreet plan wordt een diepgaandere veiligheidsanalyse uitgevoerd. Bij die 
veiligheidsanalyse wordt ingegaan op de mogelijke effecten op het huidige en toekomstige gebruik van 
de Stormpolder. Er moet worden aangetoond dat er zich geen onacceptabele risico’s zullen voordoen. 
 
In ons beleidskader hebben wij voldoende punten opgenomen om ongewenste en onacceptabele 
veiligheidssituaties te voorkomen. Er moet onder andere getoetst worden aan de beperkingen die gelden 
vanuit de luchtvaartveiligheid en luchtvaartcommunicatiesystemen en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen. Ook moet voldaan worden aan de richtlijnen en afstanden uit het Handboek Risicozonering 
Windturbines en de Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken.  
 
Doorwerking in het beleidskader 

De opmerkingen in de zienswijzen hebben geen wijzigingen in het beleidskader tot gevolg. 
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5.5 Landschap/horizonvervuiling 
Hoofdlijnen van zienswijzen over landschap- en horizonvervuiling 

Door veel indieners van zienswijzen wordt gewezen op het verstoren van het uitzicht door de plaatsing 
van windturbines. Ze vinden het beeld van een landschap met windturbines niet mooi. 
 

Reactie 
Bij de afweging van de diverse locaties binnen Zuid-Holland heeft de provincie de landschappelijke 
aspecten mee laten wegen. Uiteindelijk heeft die afweging in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de 
Provincie Zuid-Holland geleid tot het aangeven van de Stormpolder als geschikt gebied voor plaatsing 
van windturbines. Daarmee is geaccepteerd dat de windturbines het landschapsbeeld in die omgeving zal 
veranderen. Een onvermijdelijke consequentie, die als acceptabel wordt gezien binnen de VRM. Als 
gemeente zijn we het daar mee eens en zal de initiatiefnemer bij de verdere uitwerking de 
landschappelijke inpassing moeten optimaliseren. 
 
De beoordeling van windturbines in het landschap is een sterk persoonsgebonden zaak. Uiteraard 
veranderen windturbines het landschapsbeeld en is duidelijk dat windturbines vanwege hun hoogte en de 
draaiende wieken altijd effect hebben op het landschapsbeeld.  
 
Over het algemeen stellen deskundigen dat windturbines in een industriële omgeving met hogere 
gebouwen een andere impact hebben op het landschap dan in een meer open landschap. De plaatsing 
bij gebouwen heeft een relatief kleinere impact op het landschapsbeeld dan in een meer open gebied 
zonder nabijgelegen objecten.  
 
In het definitieve plan wat initiatiefnemers indienen wordt aandacht besteed aan de landschappelijke 
aspecten. Onder andere door visualisaties van de windturbines in het gebied moet zichtbaar worden 
gemaakt hoe het landschap er uit gaat zien. In het toetsingskader staan een aantal criteria dat we 
hanteren bij de landschappelijke toetsing van de plannen. Vooralsnog vinden we die criteria voldoende.  
 

Doorwerking in beleidskader 

Het beleidskader is voldoende om tot een optimale landschappelijke inpassing te komen. Daarbij 
beseffen we dat door het plaatsen van windturbines het landschapsbeeld altijd verandert. 
 

5.6 Natuur en ecologie 
Hoofdpunten van de zienswijzen over natuur en ecologie 

Veel indieners wijzen op de gevaren van windturbines voor met name vogels en vleermuizen. Deze 
dieren kunnen verstoord worden door de windturbines en kunnen tijdens de vlucht in botsing komen met 
de wieken. Gewezen wordt op de aanwezigheid van natuurwaarden in de nabijheid van de Stormpolder 
(met onder andere de aanwezigheid van lepelaars).  
 

Reactie 
In de afweging van de verschillende locaties binnen de VRM, heeft de provincie op het abstractieniveau 
van de provincie de natuur en ecologie aspecten mee laten wegen. Die afweging heeft voor de 
Stormpolder niet geresulteerd in het af laten vallen van deze locatie. Dat betekent dat er niet dusdanig 
natuurwaarden in het geding zijn die de locatie op voorhand laat afvallen. 
 
Door de initiatiefnemer moet nader ecologisch onderzoek uitgevoerd worden bij het aanvragen van een 
vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Daar toetsen we als gemeente ook 
op bij de vergunningaanvraag. Daarbij gaan we uit van de huidige aanwezige ecologische waarden. Deze 
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dienen zo weinig mogelijk aangetast te worden. We vragen de initiatiefnemers om dit met een 
onafhankelijk onderzoek aan te tonen. In een dergelijk onderzoek kunnen ook maatregelen worden 
betrokken om mogelijke effecten op natuurwaarden te verminderen.  
 
Vooralsnog verwachten we niet dat de aanwezige natuurwaarden een belemmering vormen voor de 
plaatsing van de windturbines. 
 

Doorwerking in het beleidskader 

In het beleidskader nemen we op dat er onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan door de 
initiatiefnemer. Daarmee moet aangetoond worden dat er geen onacceptabele effecten op natuur en 
ecologie op zullen optreden. 
 

5.7 Economische effecten, waardedaling woning 
Hoofdpunten van de zienswijzen over economische effecten 

Diverse indieners maken zich zorgen om waardedaling van hun woningen.  
 
Reactie 
Om te bepalen of er sprake is van een waardedaling van een woning moet elke situatie individueel 
getoetst en beoordeeld worden. Dit kan pas als duidelijk is dat er windturbines geplaatst worden, waar 
deze precies komen en om welke turbines het gaat. Uit andere windprojecten blijkt dat in gevallen waar 
er inderdaad sprake is van waardedeling dit gaat om enkele procenten.  
 
De formele term voor deze waardedaling is planschade. Dat is de schade (in de vorm van een 
inkomensdaling of waardevermindering van onroerende zaken) die iemand lijdt of zal lijden als gevolg 
van een wijziging in een bestemmingsplan, beheer verordening of inpassingsplan (PIP). Zodra dat aan de 
orde is, kunnen belanghebbenden een claim voor planschade indienen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel.  
 

Doorwerking in het beleidskader 

Deze zienswijzen hebben geen invloed op de tekst van het beleidskader. 
 

5.8 Lichtschittering en veiligheidsverlichting 
Hoofdpunten van de zienswijzen over licht 

Diverse indieners van zienswijzen stellen dat windturbines lichtschittering veroorzaken en dat de 
veiligheidsverlichting hinder (met name ’s nachts) veroorzaakt. 
 

Reactie 
De huidige windturbines zijn van een matte coating voorzien en daardoor is de kans op lichtschittering 
erg klein. Wat betreft de mogelijke schaduwhinder wordt verwezen naar paragraaf 5.3. 
Windturbines met een tiphoogte vanaf 150 meter moeten van luchtvaartverlichting worden voorzien. In 
deze fase is nog niet duidelijk welke turbines gerealiseerd worden en of luchtvaartverlichting vereist is. 
Als de verlichting noodzakelijk is, kunnen we in overleg met de exploitant kijken hoe eventuele effecten 
geminimaliseerd kunnen worden. Dit zullen we expliciet benoemen in het beleidskader. 

 
Doorwerking in het beleidskader 
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In het beleidskader nemen we op dat wanneer waarschuwingsverlichting voor de luchtvaart noodzakelijk 
is, de zichtbaarheid hiervan geminimaliseerd dient te worden.  
 

5.9 Locatie 
Hoofdpunten van de zienswijzen over locatie 

Door diverse indieners zijn opmerkingen gemaakt over het aanwijzen van het gebied de Stormpolder als 
geschikt gebied voor windturbines. Specifiek over de begrenzing van het gebied, de afstand tot 
woningen, waarom Krimpen aan de IJssel de randen van haar grondgebied opzoekt, en het aantal te 
plaatsen windturbines. Ook is er bij sommige indieners onduidelijkheid over wat nu het juiste kaartje is. 
 
Reactie 
Hoe de keuze voor de Stormpolder tot stand gekomen is staat beschreven in hoofdstuk 4 en paragraaf 
5.1. Omdat de doelstellingen ten aanzien van windenergie in de provincie Zuid-Holland uit het convenant 
met de (voormalige) stadsregio niet gehaald konden worden, is er door de provincie in samenspraak met 
de gemeentes gezocht naar nieuwe locaties in de regio. Daarbij is rekening gehouden met allerlei 
factoren zoals gevoelige objecten, ecologie en veiligheid. Het onderzoek is te vinden op https://www.zuid-
holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten. Binnen Krimpen aan den IJssel is alleen de 
Stormpolder als geschikte locatie naar voren gekomen. Elders in Krimpen aan den IJssel bleek het 
plaatsen van windturbines niet mogelijk te zijn. De gemeente heeft nadrukkelijk gevraagd of de provincie 
in het onderzoek in eerste instantie de hele Stormpolder mee wilde nemen. Dit zodat er niet alleen 
gekeken zou worden naar de randen van het gebied maar naar het hele gebied.  
 
Uit de eerste resultaten bleek dat op basis van het aantal gevoelige objecten windturbines niet in het hele 
gebied realistisch zijn. De provincie heeft daarom in het gebied een proefopstelling ingetekend en 
vervolgens gekeken hoe er op verschillende factoren gescoord werd.  
In https://www.zuid-
holland.nl/publish/pages/18346/20171010samenvattingplanmervrmwindenergiepzh.pdf is te lezen dat de 
locatie Stormpolder door de provincie begrensd is. De locatie is daarmee kleiner geworden. Er is gekozen 
voor het aansluiten bij de scheidslijn land en water. Daarbij is het gebied verkleind tot de zuidzijde van het 
onderzoeksgebied zoals aangegeven op onderstaande kaart. Het aanpassen van de begrenzing betekent 
een verbetering van de beoordeling voor de leefomgeving. Specifiek voor het aantal gevoelige objecten 
(waaronder woningen) binnen de Lden = 42 dB contour en de slagschaduwcontour. Ook op de factor 
veiligheid en cultuurhistorie wordt beter gescoord. 
 

 
                Eerste zoekgebied                   Uiteindelijke begrensde gebied 

 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte/vrm-documenten
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/18346/20171010samenvattingplanmervrmwindenergiepzh.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/18346/20171010samenvattingplanmervrmwindenergiepzh.pdf
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De provincie heeft aangegeven dat in dit gebied maximaal drie windturbines geplaatst kunnen worden. 
Het kan ook zo zijn dat er minder windturbines komen. Het definitieve aantal en de positie zal bij de 
verdere uitwerking worden bepaald. 
 
Doorwerking in het beleidskader 
Deze zienswijzen hebben geen invloed op de tekst van het beleidskader  
 
 

6. Beantwoording individuele zienswijzen 
 

6.1 Zienswijzen maatschappelijke organisaties en stichtingen 

6.1.1 A01 Vereniging van eigenaren van appartementencomplex Maaszicht  
Samenvatting 
De Vereniging van eigenaren van appartementencomplex Maaszicht (VVE Maaszicht) is tegen het 
plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn dat windstroom 
onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht aantast en 
lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het niet in het 
landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. Ze maken 
zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun appartementencomplex, 
geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen dood vogels en bepaalde soorten eenden blijven weg. 
Daarnaast verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de productie van een 
windmolen meer schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan goedmaken. Windenergie is 
alleen interessant voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. Puur vertrouwen op 
windmolens voor het verminderen van CO2 is niet slim. De indieners adviseren om te kijken of 
zonnecentrales een alternatief kunnen zijn.  
 
Antwoord 
De door het bestuur aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. Daar wordt op 
de opmerkingen ingegaan. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 
 
Samenvatting 
In de aanvullende zienswijze brengt de VVE Maaszicht een aantal zaken onder de aandacht. Ze vraagt 
waarom de gemeente Krimpen het voorgestelde onderzoek door Pondera niet heeft uitgevoerd? Heeft de 
gemeente Krimpen aan den IJssel wel al een onderzoek uitgevoerd, en zo ja, kunnen wij dit rapport 
ontvangen?  
 
Antwoord 
De gemeente heeft in het kader van het opstellen van het beleidskader windenergie gebruik gemaakt van 
de beschikbare kennis waaronder de planMER die Pondera in opdracht van de Provincie Zuid-Holland 
heeft uitgevoerd. Aanvullende onderzoeken worden pas uitgevoerd door de initiatiefnemer in het kader 
van de noodzakelijk procedures. Aanvullende onderzoeken zijn ook pas van nut zodra een initiatiefnemer 
zich meldt en er duidelijkheid komt over een mogelijke locatie. In het beleidskader is duidelijk 
aangegeven op welke onderdelen onderzoeken uitgevoerd moeten worden. 
 
Samenvatting 
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VVE Maaszicht geeft aan dat de gebruikelijke richtafstand die wordt gehanteerd tussen windmolen en 
bebouwing in andere Europese steden 750-1000 meter is. Waarom hanteert Krimpen aan den IJssel een 
andere richtafstand? 
 
Antwoord 
Zoals al onder het algemene deel beschreven staat, wordt in Nederland niet met richtafstanden gewerkt, 
maar met toelaatbare geluidsniveaus. Zie verder de uitgebreide toelichting in paragraaf 5.2. 
 
Samenvatting 
Wat doet de gemeente met de huidige openstelling voor zienswijzen? 
 
Antwoord 
De ingediende zienswijzen worden allemaal bekeken, beoordeeld en bezien op consequenties voor het 
beleidskader. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van deze nota van 
beantwoording en wijziging. 
 
Samenvatting 
Waarom heeft de gemeente geen informatiefolder gestuurd naar omwonenden in gemeente Rotterdam 
en waarom is er voor deze omwonenden geen informatieavond georganiseerd? 
 
Antwoord 
Het aanwijzen van locaties voor windenergie in onze regio is een proces wat al een paar jaar loopt. 
Tijdens dit proces zijn diverse communicatiemomenten geweest. Ook zijn er diverse informatieavonden 
georganiseerd in de regio. In hoofdstuk 4 wordt het traject tot nu toe beschreven en in bijlage 1 vindt u 
ook een overzicht van communicatiemomenten van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de 
gemeente Rotterdam. Vanaf het moment van het opstellen van het beleidskader Windenergie heeft 
Krimpen aan den IJssel overleg met de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 
Ridderkerk en Rotterdam. Informatie wordt met elkaar gedeeld en gemeenten kiezen hun eigen kanalen 
om hun inwoners van informatie te voorzien. 

6.1.2 A02 Vereniging van eigenaren IJsselzicht  
Samenvatting 
De Vereniging van eigenaren IJsselzicht (VVE IJsselzicht) geeft aan niet rechtstreeks geïnformeerd te 
zijn en ook geen uitnodiging gehad te hebben om te reageren om het ontwerp beleidskader. Ze geeft aan 
verrast te zijn door het ontwerp-beleidskader Windenergie Stormpolder en onverwachts geconfronteerd te 
worden met ons voornemen.  
 
Antwoord 
Het klopt dat VVE IJsselzicht geen rechtstreeks bericht gehad heeft van de gemeente Krimpen aan den 
IJssel. Dat VVE IJsselzicht verrast is, verbaast ons. Omwonenden zijn wel degelijk uitgenodigd om input 
te leveren voor ons beleidskader windenergie. Ook zijn omwonenden uitgenodigd hun zienswijze op het 
ontwerp-beleidskader kenbaar te maken. Dat lichten we graag verder toe. 
Over de communicatie van dit traject wordt overlegd tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam. Informatie wordt met elkaar gedeeld en gemeenten 
kiezen hun eigen kanalen om hun inwoners van informatie te voorzien. In hoofdstuk 4 kunt u meer lezen 
over communicatie en hoe de gemeente Krimpen in het vervolgtraject de omwonenden wil betrekken bij 
de verdere planuitwerking. In bijlage 2 staat een overzicht van communicatiemomenten van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel en de gemeente Rotterdam. In dat kader is zichtbaar dat omwonenden in 
Rotterdam via de gemeente Rotterdam uitgenodigd zijn mee te denken over het beleidskader op een 
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informatieavond. Ook zijn omwonenden via de gemeente Rotterdam uitgenodigd hun zienswijze op het 
beleidskader kenbaar te maken. 
 
Samenvatting 
VVE IJsselzicht verwijst naar de zienswijze van de gemeente Rotterdam op de planMer van de Provincie 
Zuid-Holland. Daarin wordt een nader onderzoek genoemd waarbij aandacht gevraagd wordt voor de 
minimale afstand tussen windturbines en kwetsbare objecten (met name woningen). Ze vraagt waarom 
dit onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Antwoord 
In hoofdstuk 3 staat beschreven dat de Stormpolder als zoekgebied is aangewezen. Nader onderzoek 
kan pas plaatsvinden als er daadwerkelijk een initiatiefnemer is en een beeld over wat de beoogde locatie 
is. Dat is op dit moment nog niet aan de orde. Meer informatie over stappen die nog genomen worden, is 
te vinden in hoofdstuk 3 van deze nota van beantwoording en wijziging. Bij een concreet initiatief kan 
door visualisaties van de windturbines in het gebied zichtbaar gemaakt worden hoe het landschap er uit 
gaat zien (paragraaf 5.5). Aanvullende onderzoeken zullen bij de vergunningprocedure gevoegd moeten 
worden. Ook moet de initiatiefnemer aantonen dat ze voldoet aan het beleidskader van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel.  
 
Samenvatting 
VVE IJsselzicht noemt het slim dat het ontwerp-beleidskader kort voor Kerst ter inzage is gelegd 
waarmee de tijd voor verspreiding, behandeling en reactie dan erg kort wordt.  
 
Antwoord 
Dat het moment ter inzage net voor de kerstperiode startte, is niet een bewuste zet geweest maar volgde 
uit het doorlopen proces in het najaar. Gedurende een bezwaarperiode van zes weken hadden inwoners 
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
 
Samenvatting 
In de zienswijze wordt opgemerkt dat de beoogde locatie nu Stormpolder-Zuidzijde is. Daarbij wordt 
gerefereerd aan een kaart met locaties.  
 
Antwoord 
De gemeente heeft hetzelfde gebied aangehouden als het gebied dat door de provincie Zuid-Holland is 
gehanteerd. De uiteindelijke exacte positionering van de windturbines zal door de initiatiefnemer moeten 
worden bepaald en zal door de gemeente worden getoetst aan het beleidskader Windenergie. Zie voor 
meer informatie paragraaf 5.9. 
 
Samenvatting 
VVE IJsselzicht classificeert de stap van het beleidskader als stap zonder gedegen onderzoek en zonder 
overleg met buurgemeenten. Verder hoopt ze dat de discussie over ja of nee windturbines in de 
Stormpolder Zuidzijde een eerlijke discussie zal zijn waarbij de belangen van bewoners en omwonende in 
aangrenzende gebieden voorop komen te staan. 
 
Antwoord 
In hoofdstuk 4 en paragraaf 5.9 van de nota van beantwoording en wijzigingen wordt hier op in gegaan. 
De gemeente ziet dit anders dan de indiener. De provincie Zuid-Holland heeft in de planMER uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de locatie Stormpolder. Daarbij is rekening gehouden met allerlei factoren zoals 
gevoelige objecten, ecologie en veiligheid. Aanvullend onderzoek was voor het opstellen van een 
beleidskader Windenergie niet nodig en is pas zinvol als de precieze locatie bekend is. Bovendien zijn 
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omwonenden en buurgemeenten bij het opstellen van het beleidskader op meerdere momenten 
betrokken. 
Het beleidskader waarop VVE IJsselzicht een zienswijze heeft ingediend gaat niet over ja of nee. De 
vraag of er wel of geen windturbines in Krimpen aan den IJssel komen is al gepasseerd. De provincie 
Zuid-Holland heeft dit proces afgerond. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de beoogde locaties. Er 
zijn meerdere momenten in dat proces geweest waarop omwonenden en belanghebbenden hun 
zienswijze kenbaar konden maken. In hoofdstuk 4 staat het proces kort beschreven en in bijlage 2 is een 
overzicht te vinden van de verschillende momenten van communicatie.  
Het beleidskader is bedoeld om richting initiatiefnemers duidelijk te maken waar ze aan moeten voldoen. 
Omwonenden hebben op diverse momenten in het proces mee kunnen denken of hun mening kenbaar 
kunnen maken. Die lijn willen we als gemeente graag voortzetten. Zie hoofdstuk 3 voor de 
vervolgstappen. 
 
Samenvatting 
VVE IJsselzicht geeft aan de locatie Stormpolder ongeschikt te vinden. Ze noemt daarvoor diverse 
redenen. De afstand tot woningen, veiligheid (type bedrijven, kabels, leidingen, vliegverkeer, hoge 
kranen, drukke scheepvaart, radar), cumulatie met de windturbine in Capelle aan den IJssel. Daarnaast 
voorziet VVE IJsselzicht voor alle bewoners in hun gebied problemen met betrekking tot geluid 
(versterking van geluid vanwege het water), slagschaduw, lichtvervuiling. Ook voor de natuur voorziet 
VVE IJsselzicht problemen, bepaalde soorten vogels zullen wegblijven. Specifiek wordt de Lepelaar 
genoemd. 
 
Antwoord 
Deze opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5. 
5.2 tot en met 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van 
de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.  

6.1.3 A03 Adviesraad Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel  
Samenvatting 
De adviesraad Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel gaat er vanuit dat de gemeente alles doet wat 
mogelijk is om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ze wijst erop dat in geval van schadeprocedures bij 
de burgerrechter een hoge drempel opwerpen voor betrokkenen. Het advies is om daar afspraken over te 
maken met een initiatiefnemer. Bijvoorbeeld door een onafhankelijke klachteninstantie in te stellen en 
vast te leggen dat binnen een bepaalde cirkel rondom de turbines een omkering van bewijslast van 
toepassing is.  
 
Antwoord 
De gemeente vindt aandacht voor een klachtenprocedure een belangrijk aspect. Ze is het er mee eens 
dat er een goede klachtenprocedure moet komen. Dit wordt alleen niet opgenomen in het beleidskader. 
Ook de omkering van bewijslast wordt niet overgenomen. Bezwaar en beroep is voorgeschreven in het 
bestuursrecht. Een onafhankelijke klachteninstantie is geen optie. 
Wel stemt de gemeente in met het idee om de procedure samen met de omwonenden (klankbordgroep) 
op te stellen. Mogelijk dat dat tegemoet komt aan de wens van de indiener. De wethouder heeft dat ook 
al toegezegd aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Vervolgens zal deze procedure in 
afspraken met de toekomstige exploitant worden vastgelegd. Dat kan in de anterieure overeenkomst, 
maar kan ook in een aparte overeenkomst.  
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6.2 Zienswijzen particulieren  

6.2.1 B01  
Samenvatting 
Indiener maakt een opmerking over het feit dat de gemeente Krimpen zo nodig voorop moet lopen met 
het creëren van horizonvervuiling. De Krimpenerwaard staat al vol met elektriciteitsmasten. 
 
Antwoord 
In paragraaf 5.1 is gemotiveerd waarom de gemeente tot deze keuze is gekomen. Daaruit hopen wij dat 
blijkt dat de gemeente zichzelf niet beschouwd als een voorloper, maar als een partij die mede 
verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van noodzakelijk beleid.  

6.2.2 B02 
Samenvatting 
Indiener vindt de beoogde locatie te dichtbij woningen en maakt zich zorgen over geluidsoverlast omdat 
water geluid geleidt. Windmolens horen volgens indiener op zee. In de Stormpolder kan beter gekozen 
worden voor zonnepanelen. Daarnaast vindt indiener het strijdig met de investeringen die gedaan zijn in 
flora en fauna in het getijdegebied langs de Nieuwe Maas. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, 5.6 en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.3 B03 
Samenvatting 
Indiener heeft gelezen dat gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat bewoners geen last ondervinden. Er 
staan veel woningen in de buurt van de beoogde locatie. Indiener vraagt of de gemeente Krimpen contact 
heeft gehad met de gemeenten Ridderkerk en Rotterdam. Zo ja, met wie/welke afdeling. 

Antwoord 
Naast het reguliere bestuurlijke en ambtelijke overleg met deze gemeenten, is over het onderwerp 
windenergie ook overleg gevoerd. Ook het beleidskader is vooraf besproken met de gemeente Capelle 
aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam. Voor het vervolgtraject wordt door gemeente Krimpen 
afspraken gemaakt met de genoemde gemeenten. Verder informatie over communicatie tot nu toe is te 
vinden in hoofdstuk 4. 
De mail van de indiener is na ontvangst doorgezet naar ons ambtelijk contactpersoon bij de gemeente 
Rotterdam. Die heeft vervolgens contact gezocht met indiener en heeft een gesprek met indiener gehad. 

6.2.4 B04 
Samenvatting 
Indiener vraagt naar de exacte positionering van de windturbines in de Stormpolder.  
 
Antwoord 
Zoals in het voorgaande al is aangegeven is er op dit moment alleen nog maar een zoekgebied voor de 
plaatsing van windturbines. De exacte positie wordt door initiatiefnemers bepaald in een concreet plan. 
Vervolgens zal bij de beoordeling van een vergunningaanvraag door de gemeente getoetst worden of dat 



 
 

 23 

plan voldoet aan de eisen die in het beleidskader windenergie zijn opgenomen. Meer informatie is te 
vinden in paragraaf 5.9.  

6.2.5 B05 
Samenvatting 
Indiener spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de windturbines er eerst niet zouden komen en nu 
weer wel. Daarnaast maakt indiener zich zorgen over de consequenties voor zijn uitzicht en het 
geluidseffect wat volgens indiener leidt tot waardevermindering van zijn woning. Ook vraagt indiener zich 
af waarom windmolens op land geplaatst moeten worden.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, 5.5 en 5.7. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   
 
Voor de opmerking over het feit dat er windturbines gaan komen verwijzen we naar hoofdstuk 4 waarin 
beschreven worden dat de provincie Zuid-Holland eind 2017 de Stormpolder heeft aangewezen als 
geschikt gebied voor plaatsing van windturbines en wat daar aan vooraf is gegaan.  

6.2.6 B06 
Samenvatting 
Indiener vindt het onzin om windmolens te plaatsen en heeft nu al zicht op de windmolen bij Kralingse 
Veer. Nu wordt het uitzicht van indiener belemmerd en daalt de waarde van de woning. Daarbij geeft 
indiener aan dat windmolens beter op zee geplaatst kunnen worden. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.5 en 5.7. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.7 B07 
Samenvatting 
Indiener maakt zich zorgen over het voornemen om windmolens te plaatsen in de Stormpolder-Zuid. 
Specifiek de consequenties voor het uitzicht. Indiener vraagt om daar rekening mee te houden in de 
besluitvorming. Windenergie is goed maar niet pal voor iemands raam. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.5 en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.8 B08 
Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de voorgenomen plaatsing van windmolens in de Stormpolder. De woning 
van de indiener ligt recht tegenover de Stormpolder en gevreesd wordt voor overlast door laagfrequent 
geluid en horizonvervuiling. Bovendien draagt geluid over water verder dan over land. Indiener uit zorgen 
over de effecten van laagfrequent geluid zoals stressklachten en slaapstoornissen. 
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Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.2, 
5.5, 5.5 en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.9 B09 
Samenvatting 
Indiener vraagt de gemeente geen vergunning te verlenen en/of over te gaan tot het plaatsen van 
windmolens. Dat vanwege geluidsoverlast, slagschaduw en de consequenties voor het uitzicht van de 
indiener. Indiener heeft het over 6 windmolens. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.2, 
5.3, 5.5 en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.  Naast deze opmerkingen 
spreekt de indiener van een windproject van 6 windmolens. Daar kan naar de mening van de gemeente 
Krimpen (en de provincie Zuid-Holland) geen sprake van zijn. Er zullen maximaal drie windturbines 
geplaatst worden. Hoe het vervolgproces er uitziet met betrekking tot het verlenen van een vergunning is 
beschreven in hoofdstuk 3. 

6.2.10 B10 
Samenvatting 
De indiener heeft bezwaar tegen het voornemen om windturbines in de Stormpolder te plaatsen. De 
redenen hiervoor hebben te maken met de afstand tot zijn woonwijk, geluidsoverlast, hinder van 
verlichting, de aanwezigheid van diverse soorten (zeldzame) vogels en vleermuizen, horizonvervuiling, 
veiligheid in relatie tot de radar en vliegverkeer, het rendement van windturbines, de CO2 belasting van 
plaatsing en produceren van windturbines. De negatieve effecten zullen leiden tot een waardedaling van 
woningen in de nabije omgeving. De indiener wijst er op dat er een dalende trend is in het windaanbod 
van Nederland. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2 en 5.4 tot en met 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed 
van de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   
Als gemeente kunnen we geen oordeel uitspreken over een mogelijk dalende trend in windaanbod. We 
stellen vast dat het beleid in Nederland inzet op de realisatie van 6000 MW windvermogen in Nederland. 
Of de kansrijkheid van windprojecten in het geding is, is een afweging die initiatiefnemers zelf moeten 
maken bij het vaststellen van de businesscase. Gezien het groot aantal windprojecten dat in Nederland 
nog in ontwikkeling is en gerealiseerd wordt, lijkt dit aspect niet van doorslaggevend belang te zijn.  

6.2.11 B11 
Samenvatting 
Indieners zijn tegen het plaatsen van windmolens in de Stormpolder. Daarvoor worden de volgende 
redenen genoemd: flora en fauna, geluidsoverlast (specifiek het effect op hoogbouw), slagschaduw, rode 
lampen, stilstaande windmolens, de CO2 voor het produceren en plaatsen van windmolens, de afstand 
tot woningen, horizonvervuiling en waardedaling van het appartement van de indieners. Ook wordt er 
gesproken over de kans dat glazenwassers, schilders en andere onderhoudsmensen wellicht niet meer in 
de gevellift zouden durven. 
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Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2 en 5.5 tot en met 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed 
van de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   
Wat betreft de opmerking over de kans dat glazenwassers, schilders en andere onderhoudsmensen 
wellicht niet meer in de gevellift zouden durven. De gemeente Krimpen kan zich hierbij niet zo veel 
voorstellen en ziet ook geen verband met het beleidskader windenergie. 

6.2.12 B12 
Samenvatting 
Indiener vindt dat windmolens niet bij woongebieden geplaatst kunnen worden en verwacht hinder te 
ondervinden. Genoemd wordt slagschaduw en geluidsoverlast. Indiener wijst op de consequenties voor 
het uitzicht en de waardevermindering van de woning. Daarnaast zijn er twijfels over het rendement en 
wordt aangegeven dat windmolens op zee of langs rijkswegen thuis horen. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, 5.3, 5.5 en 5.7. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van 
de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.13 B13 
Samenvatting 
Indiener geeft aan geschrokken en ‘overvallen’ te zijn van het plan om aan twee windturbines in de 
Stormpolder-Zuidzijde te plaatsen. Windenergie is nodig maar dit is niet de juiste locatie. Indiener is tegen 
het plaatsen van windmolens op deze locatie vanwege veiligheid (type bedrijven, kabels, leidingen, 
vliegverkeer, hoge kranen, drukke scheepvaart, radar), horizonvervuiling, fauna, lichtvervuiling, 
geluidsoverlast (cumulatie van Brienenoordbrug en windturbine Rivium, en versterking vanwege het 
water), slagschaduw, waardevermindering van de woning, geplande woningen op het voormalige 
Verolme terrein en afstand tot woningen.  
 
Antwoord 
De vraag of er wel of geen windmolens in Krimpen aan den IJssel komen is al gepasseerd. In hoofdstuk 4 
staat het proces kort beschreven.  
Over de communicatie van dit traject wordt overlegd tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk en Rotterdam. Informatie wordt met elkaar gedeeld en gemeenten 
kiezen hun eigen kanalen om hun inwoners van informatie te voorzien. In hoofdstuk 4 staat dit verder 
beschreven. Ook staat daar hoe de gemeente Krimpen in het vervolgtraject de omwonenden wil 
betrekken bij de verdere planuitwerking. 
Overige opmerkingen zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan 
en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.14 B14 
Samenvatting 
Indiener vindt de inspraak die omwonenden gehad hebben een farce en stelt de haalbaarheid van wat in 
het beleidskader staat ter discussie. In het bijzonder de toetsing ervan. Wettelijke hinder kan anders zijn 
dan de hinder die ervaren wordt.  
 
Antwoord 
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In hoofdstuk 3, 4, en paragraaf 5.1 is te lezen hoe het aanwijzen van de Stormpolder als zoekgebied voor 
windturbines is verlopen. Daarbij is op verschillende manieren gecommuniceerd met omwonenden. 
Helaas blijkt er bij verschillende omwonenden teleurstelling te zijn over de gang van zaken tot nu toe. De 
gemeente Krimpen aan den IJssel betreurt dat en zal in het vervolgtraject maximaal inzetten op 
participatie van alle omwonenden.  
Wat betreft het ervaren van hinder het volgende. De normstelling voor geluid gaat uit van een bepaalde 
gemiddelde hoeveelheid gehinderden. Dat kan betekenen dat er op individueel niveau sprake kan zijn 
van hinderbeleving terwijl aan de norm wordt voldaan. Dat is vastgelegd in de normstelling in Nederland 
en daar kan de gemeente weinig aan veranderen. Wel heeft de gemeente in het beleidskader maximaal 
aandacht voor de hinderaspecten van geluid. Zie ook hoofdstuk 5.2.   

6.2.15 B15 
Samenvatting 
Een groot gedeelte van de dag zullen omwonenden last hebben van slagschaduw volgens de indiener. 
Slagschaduw, geluidsoverlast en de visuele overlast is onacceptabel. Het tast het woon en leefgenot aan 
en leidt tot waardedaling van de woning. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.2, 
5.3, 5.5, 5.7 en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van 
de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.16 B16 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Het tast het uitzicht aan, er ontstaat overlast door 
veiligheidsverlichting, de waarde van de woning daalt. Daarnaast zal er sprake zijn van geluidsoverlast 
wat versterkt wordt door de dragende eigenschap van het water. Ook wordt de radar verstoord wat van 
invloed is op de veiligheid. De onregelmatige levering van energie weegt niet op tegen de overlast.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5, 5.7 en 5.8. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed 
van de opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.17 B17 
Samenvatting 
Indiener vindt de keuze van de locatie, namelijk aan de grens van Krimpen aan den IJssel geen sociale 
keuze. Zonne energie is een betere vorm van duurzame energie. De lokale CO2 uitstoot moet niet in een 
dichtbevolkt gebied gecompenseerd worden. Elders in het land zijn betere locaties. Windturbines 
veroorzaken geluidsoverlast en passen niet in een dichtbevolkt gebied.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, en 5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.18 B18 
Samenvatting 
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Indiener wijst op verschillen in kaartjes van het Pondera rapport ten opzicht van de kaart in het ontwerp 
beleidskader van de gemeente. Er wordt gepleit het zoekgebied te verkleinen, veel meer conform 
oorspronkelijke Pondera voorbeeldopstelling. Daarmee zijn het aantal geluidsoverlastobjecten beperkter 
en daarmee de impact voor omwonenden. Ook is de afstand tot het vloedbos groter.  
 
Antwoord 
Zoals in het voorafgaande is aangegeven is het zoekgebied overgenomen uit de provinciale stukken. De 
initiatiefnemer moet op basis van de definitieve situering van de windturbines aantonen dat hij voldoet 
aan de in het beleidskader opgenomen toetsingscriteria. Tijdens het proces van de planMER is het 
oorspronkelijke gebied, de hele Stormpolder, verkleind tot de zuidelijke helft van de Stormpolder. Zie voor 
meer informatie paragraaf 5.9 van de nota van beantwoording. 
 
Samenvatting 
Indiener vraagt de gemeente streng te zijn bij de beoordeling van het gebruik van de nieuwste en beste 
technieken. Nieuwe innovaties leiden tot geluidsreductie. De gestelde eisen moeten leidend zijn bij 
realisatie en controle. Heb daarbij specifiek aandacht voor geluid en in het bijzonder laagfrequent geluid. 
 
Antwoord 
De inzet van de gemeente is om de hinder te minimaliseren, onder andere door het toepassen van de 
best mogelijke technieken. In het toetsingskader zijn daar ook criteria voor opgenomen. 

6.2.19 B19 
Samenvatting 
Indiener geeft aan voorstander te zijn van duurzame energie opwekking maar vindt de Stormpolder geen 
geschikt gebied. Belangrijkste reden hiervoor is de visuele belasting. Indiener vraagt het kader op een 
aantal punten aan te scherpen. De gemeente moet kiezen voor een eigen geluidsnorm of andere eisen 
stellen om te voorkomen dat het minimaliseren van de hindercomponent leidt tot een grotere molen.  
 
Antwoord 
Voor wat betreft de wijze waarop in Nederland met geluid van windturbines wordt omgegaan verwijzen 
we naar paragraaf 5.2. De gemeente Krimpen hecht sterk aan het minimaliseren van de hinder en heeft 
daarom in haar beleidskader specifiek aandacht gevraagd voor het beperken van de geluidhinder door 
onder andere het toepassen van de Best Beschikbare Technieken. Ook is specifiek gevraagd om 
aandacht te besteden aan de reeds aanwezige belasting door andere geluidsbronnen. Daarmee streeft 
de gemeente naar het maken van vrijwillige afspraken met de initiatiefnemer die verder gaan dan de 
wettelijke eisen. Met de criteria in het huidige beleidskader verwacht de gemeente afdoende te kunnen 
zorgen voor het optimaal minimaliseren van de mogelijke hinder van windturbines. 
  
Samenvatting 
In het toetsingskader moet opgenomen worden dat er rekening gehouden moet worden met weerkaatsing 
van geluid op het water en verharde ondergrond, het geluid op 50 of 75 meter boven de grond aan de 
waterkant, verschil tussen bebouwing aan de waterkant en bebouwing achter de dijk, cumulatie van 
geluid en diverse mogelijke windrichtingen. Vanwege mechanische ventilatie moeten luchtroosters open 
staan wat van invloed is op het geluidsniveau binnenshuis. 
 
Antwoord 
Mede naar aanleiding van zienswijze van indiener zetten we expliciet in het beleidskader dat er aandacht 
besteed moeten worden aan de geluidsniveaus voor woningen op grotere hoogte.  
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Samenvatting 
Indiener wil in het beleidskader terugzien dat er geen verlichting op de molens komt. Indien dat verplicht 
is moet de initiatiefnemer dit zo sober mogelijk uitvoeren. 
 
Antwoord 
Het aanbrengen van verlichting op de windturbines (waarschuwingslichten) is boven de 150 meter 
wettelijk verplicht (zie paragraaf 5.8). In deze fase is nog niet duidelijk welke turbines gerealiseerd worden 
en/of luchtvaartverlichting vereist is. Als de verlichting noodzakelijk is, kunnen we in overleg met de 
exploitant kijken hoe eventuele effecten geminimaliseerd kunnen worden. Dit zullen we expliciet 
benoemen in het beleidskader. 

6.2.20 B20 
Samenvatting 
In de zienswijze worden twee suggesties gedaan om het beleidskader aan te passen.  
Er wordt gevraagd een klachtenprocedure op te nemen in het beleidskader. Die procedure dient in 
samenspraak met onder andere de belanghebbenden en/of klankbordgroep opgesteld te worden.  
 
Antwoord 
De gemeente vindt aandacht voor een klachtenprocedure een belangrijk aspect. Ze is het er mee eens 
dat er een goede klachtenprocedure moet komen. Dit wordt alleen niet opgenomen in het beleidskader. 
Wel stemt de gemeente in met het idee om de procedure samen met de omwonenden (klankbordgroep) 
op te stellen. De wethouder heeft dat ook al toegezegd aan de gemeenteraad van Krimpen aan den 
IJssel. Vervolgens zal deze procedure in afspraken met de toekomstige exploitant worden vastgelegd. 
Dat kan in de anterieure overeenkomst, maar kan ook in een aparte overeenkomst.  
 
Samenvatting 
Daarnaast moet in samenspraak met belanghebbende en/of klankbordgroep een bovenwettelijk 
normenkader worden vastgesteld en opgenomen worden in een anterieure overeenkomst. Dit om de 
handhaafbaarheid te borgen. 
 
Antwoord 
De extra aandacht die de gemeente vraagt ten aanzien van verschillende hinderaspecten (criteria in het 
beleidskader) zal de gemeente in een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer opnemen. 

6.2.21 B21 
Samenvatting 
Indiener ervaart nu al slagschaduw van de windmolen bij de Brienenoordbrug en is tegen het plaatsen 
van meer windmolens in de buurt van zijn woning. Windmolens tasten het uitzicht aan, veroorzaken 
lichtoverlast, zorgt voor waardedaling van de woning, veroorzaken slagschaduw, geluidsoverlast 
(versterkt door de Maas), hebben negatieve invloed op flora en fauna (in het bijzonder de lepelaar) en 
verstoort de radar van schepen en vliegverkeer. De energielevering is niet regelmatig. Zonne-energie op 
daken en andere plaatsen levert geen vervuiling op.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1 
tot en met 5.8. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   
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6.2.22 B22 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, het 
past niet in het landschap, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat 
versterkt wordt door het water), slagschaduw, lichtschittering, radarverstoring, veiligheid, wegblijven van 
vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien levert een windmolen maar weinig energie op en is het 
een onvoorspelbare vorm van energie. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.23 B23 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, het 
past niet in het landschap, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat 
versterkt wordt door het water), slagschaduw, lichtschittering, radarverstoring, veiligheid, wegblijven van 
vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien levert een windmolen maar weinig energie op en is het 
een onvoorspelbare vorm van energie. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.24 B24 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, het 
past niet in het landschap, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat 
versterkt wordt door het water), slagschaduw, lichtschittering, radarverstoring, veiligheid, wegblijven van 
vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien levert een windmolen maar weinig energie op en is het 
een onvoorspelbare vorm van energie. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.25 B25 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, het 
past niet in het landschap, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat 
versterkt wordt door het water), slagschaduw, lichtschittering, radarverstoring, veiligheid, wegblijven van 
vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien levert een windmolen maar weinig energie op en is het 
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een onvoorspelbare vorm van energie. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.26 B26 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, het 
past niet in het landschap, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat 
versterkt wordt door het water), slagschaduw, lichtschittering, radarverstoring, veiligheid, wegblijven van 
vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien levert een windmolen maar weinig energie op en is het 
een onvoorspelbare vorm van energie. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.27 B27 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.28 B28 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
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Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.29 B29 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens in de Stormpolder vanwege de aantasting van het uitzicht, 
horizonvervuiling, geluidsoverlast (wordt versterk door dragende eigenschap van water) en de negatieve 
invloed op de waarde van de woning. De regio Rotterdam moet onevenredig veel bijdragen aan het 
behalen van de CO2-doelstellingen. Het kan en mag niet zo zijn dat de wijk waar indiener woont tussen 
de windmolens komt te leggen.  
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.1, 
5.2, 5.5 en 5.7. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.30 B30 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.31 B31 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen en het beperken van de CO² uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO²-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   
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6.2.32 B32 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid en het wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen en het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.33 B33 
Samenvatting 
De indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn dat het uitzicht wordt aangetast, 
een windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, lichtoverlast van veiligheidsverlichting, 
waardedaling van de woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, en het 
wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). Bovendien worden de belangen van 
Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
 
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Specifiek in paragraaf 5.2, 
5.3 en 5.5-5.9. Daar wordt op de opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de 
opmerkingen op het beleidskader van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.34 B34 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen en het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.35 B35 
Samenvatting 
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Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien heeft het er de schijn 
van dat de belangen van Krimpenaren boven die van de Rotterdammers gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.36 B36 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen en het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.37 B37 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien heeft het er de schijn 
van dat de belangen van Krimpenaren boven die van de Rotterdammers gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.38 B38 
Samenvatting 
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Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, 
geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), een windmolen van 145-200 meter hoog tast de 
horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de woning, slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen en het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien worden de belangen 
van Krimpenaren boven die van de IJsselmondenaren gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.39 B39 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien heeft het er de schijn 
van dat de belangen van Krimpenaren boven die van de Rotterdammers gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.40 B40 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen.  
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.41 B41 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens. Redenen hiervoor zijn aantasting van het uitzicht, een 
windmolen van 145-200 meter hoog tast de horizon aan, hinder van de verlichting, waardedaling van de 
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woning, geluidsoverlast (wat versterkt wordt door het water), slagschaduw, radarverstoring heeft 
negatieve invloed op de veiligheid, wegblijven van bepaalde vogels (in het bijzonder de lepelaar). 
Bovendien levert een windmolen maar een geringe bijdragen in het beperken van de CO2 uitstoot door 
de onregelmatige levering van energie. Dat weegt niet op tegen de overlast. De regio Rotterdam moet 
onevenredig veel bijdragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Bovendien heeft het er de schijn 
van dat de belangen van Krimpenaren boven die van de Rotterdammers gesteld. 
  
Antwoord 
De opmerkingen in deze zienswijze zijn in hoofdstuk 5 aan de orde gekomen. Daar wordt op de 
opmerkingen ingegaan en tevens gemotiveerd wat de invloed van de opmerkingen op het beleidskader 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel is.   

6.2.42 B42 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Daarnaast verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de 
productie van een windmolen meer schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan 
goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. 
Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.43 B43 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Daarnaast verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de 
productie van een windmolen meer schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan 
goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. 
Puur vertrouwen op windmolens vertrouwen voor het verminderen van CO2 is niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.44 B44 
Samenvatting 
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Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen dood vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Daarnaast verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de 
productie van een windmolen meer schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan 
goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. 
Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.45 B45 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Indiener wijst op de invloed op de natuur, specifiek de lepelaar. Daarnaast 
verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de productie van een windmolen meer 
schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan goedmaken. Windenergie is alleen interessant 
voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. Puur vertrouwen op windmolens voor het 
verminderen van CO² is niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.46 B46 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen dood vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Indiener vraagt aandacht voor de Lepelaar. Daarnaast verstoren windmolens 
de luchtverkeersradar. Bovendien levert de productie van een windmolen meer schade op dan een 
windmolen tijdens zijn levensduur kan goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente 
omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim. Ook met een vergoeding voor de waardedaling van de woning blijft de indiener bezwaar 
houden. 
 
Antwoord 
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De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.47 B47 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Indiener vraag aandacht voor de Lepelaar. Daarnaast verstoren windmolens 
de luchtverkeersradar. Bovendien levert de productie van een windmolen meer schade op dan een 
windmolen tijdens zijn levensduur kan goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente 
omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.48 B48 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Daarnaast verstoren windmolens de luchtverkeersradar. Bovendien levert de 
productie van een windmolen meer schade op dan een windmolen tijdens zijn levensduur kan 
goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. 
Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.49 B49 
Samenvatting 
Indiener is tegen het plaatsen van windmolens nabij hun appartementencomplex. Redenen hiervoor zijn 
dat windstroom onvoorspelbaar is en in principe weinig energie oplevert, een windmolen het uitzicht 
aantast en lichtvervuiling veroorzaakt. Bovendien is een hoge windmolen van veraf zichtbaar en past het 
niet in het landschap. Indieners hebben al negatieve ervaringen met geplaatste windmolen in Rotterdam. 
Ze maken zich zorgen om hinder van veiligheidsverlichting, waardedaling van hun 
appartementencomplex, geluidsoverlast en slagschaduw. Een windmolen doodt vogels en bepaalde 
soorten eenden blijven weg. Indiener vraag aandacht voor de Lepelaar. Daarnaast verstoren windmolens 
de luchtverkeersradar. Bovendien levert de productie van een windmolen meer schade op dan een 
windmolen tijdens zijn levensduur kan goedmaken. Windenergie is alleen interessant voor de gemeente 
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omdat het zwaar gesubsidieerd wordt. Puur vertrouwen op windmolens voor het verminderen van CO2 is 
niet slim.  
 
Antwoord 
De door de indiener aangedragen opmerkingen en zorgen zijn beantwoord in hoofdstuk 5. De zienswijze 
heeft niet geleid tot aanpassing van het beleidskader. 

6.2.50 B50 
Samenvatting 
Indieners zijn tegen het plaatsen van windmolens. 

6.2.51 B51 
Samenvatting 
Indieners zijn tegen het plaatsen van windmolens. 

6.2.52 B52 
Samenvatting 
Indiener maakt bezwaar tegen de komst van windmolens in de Stormpolder vanwege verwachte overlast 
en aantasting van het woongenot. 
 
Antwoord 
In hoofdstuk 5 komen verschillende thema’s die ook met overlast te maken hebben aan de orde.  

6.2.53 B53 
Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen windmolens in de Stormpolder. Er zijn genoeg andere plaatsen waar het 
eventueel wel zou kunnen.  
 
Antwoord 
In hoofdstuk 5, paragraaf 1 gaan wij specifiek in op dit onderwerp.  

6.2.54 B54 
Samenvatting 
Indiener maakt bezwaar tegen het plaatsen van windmolens. 

6.2.55 B55 
Samenvatting 
Indiener maakt bezwaar tegen het plaatsen van windmolens. 

6.2.56 B56 
Samenvatting 
Indiener is tegen windmolens. 
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6.3 Zienswijzen overheden 

6.3.1 C01 Provincie Zuid-Holland  
Samenvatting 
Provincie Zuid-Holland spreekt waardering uit voor de voortvarende aanpak rond de uitwerking van ons 
gemeentelijk windenergiebeleid. Er worden enkele opmerkingen bij het ontwerp beleidskader geplaatst. 
Tijdelijk bestemmen van windturbines is op dit moment geen mogelijkheid.  
 
Antwoord 
We zijn er van op de hoogte dat dit wettelijk momenteel niet mogelijk is. Wij onderzoeken hoe we op een 
andere manier invulling kunnen geven aan onze wens aangezien op dit moment niet is te overzien of 
over 15 tot 20 jaar windenergie nog wel de meest wenselijke optie is.  
 
Samenvatting 
De provincie vraagt zich af hoe onacceptabele effecten op ecologie en recreatie getoetst kunnen worden 
en vraagt dit concreter uit te werken in het beleidskader. 
 
Antwoord 
Zie paragraaf 5.6 van deze nota. Het beleidskader wordt hierop aangepast. 
 
Samenvatting 
Het is onduidelijk hoe het hanteren van de wettelijke normen ten aanzien van geluid zich verhouden tot 
opmerkingen over laagfrequent geluid en cumulatie van geluid. 
 
Antwoord 
De gemeente hanteert de wettelijke normen van geluid. Zodra er een initiatiefnemer is en er zicht is op de 
definitieve locatie gaan we met de initiatiefnemer in overleg om te proberen maximale beperking van 
eventuele geluidseffecten te realiseren. Aan de initiatiefnemer wordt gevraagd duidelijk te maken hoe het 
geluid van de windturbine zich verhoudt tot het bestaande geluidsniveau van onder andere het 
bedrijventerrein de Stormpolder, de N210 en de Van Brienenoordbrug. 
Wat betreft laagfrequent geluid verwachten wij dat de initiatiefnemer op basis van bekende technieken tot 
een reductie hiervan te komen. Het nemen van extra voorzieningen aan de windturbine zullen wij in 
samenspraak met de initiatiefnemer proberen tot stand te brengen. 
 
Samenvatting 
De provincie geeft aan dat de gemeente ten aanzien van de toe te passen technieken geen 
bovenwettelijke eisen kan stellen tenzij hierover in een anterieure overeenkomst afspraken vastgelegd 
worden met de initiatiefnemer. Daarbij is er een risico dat de initiatiefnemer zich tot de provincie zal 
wenden met het verzoek tot een inpassingsplan.  
De provincie vraagt zich af of het voorschrijven van een specifiek type turbine past binnen de 
aanbestedingsregels. 
 
Antwoord 
De gemeente is zich daarvan bewust. In overleg met de initiatiefnemer willen we komen tot een project 
dat recht doet aan de wensen van de exploitant en anderzijds maximaal rekening houdt met de 
omgeving. We zetten er op in om onze ideeën en wensen vast te leggen in een anterieure overeenkomst. 
Overigens is de gemeente op geen enkele wijze voornemens een bepaald type windturbine voor te 
schrijven, dat is aan de initiatiefnemer.  
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Samenvatting 
De provincie ondersteunt het belang van participatie van de omgeving. Wel vraagt ze zich af of de 
gestelde norm op voorhand niet te veel belemmeringen opwerpt voor het rondkrijgen van een 
businesscase. 
 
Antwoord 
Het streven tot een participatie van 50% vraagt om overleg met de initiatiefnemer. De gemeente heeft 
geen signalen ontvangen dat deze voorwaarde tot belemmeringen leidt. Daarom zullen we dit blijven 
nastreven. 
 
Samenvatting 
Tot slot vraagt de provincie om de aandachtspunten uit de planMER mee te nemen in de verdere 
uitwerking van windenergie in Krimpen aan den IJssel. Belangrijkste punt daarvan is de plaatsing van de 
windturbines langs de Nieuwe Maas (leidt tot beperking aantal gevoelige objecten) en de aansluiting van 
de opstelling bij het water. 
 
Antwoord 
Deze aandachtspunten neemt de gemeente uiteraard mee. Bij de definitieve aanvraag toetst de 
gemeente hierop. In ons beleidskader nemen we een zinsnede op waarin we expliciet verwijzen dat we 
deze punten vanuit de planMER zullen toetsen. 
De gemeente zal bij de toetsing van een aanvraag expliciet de aandachtspunten van de provincie in de 
planMER VRM in kaart brengen. Aangetoond moeten worden dat zich geen onacceptabele effecten 
voordoen.  

6.3.2 C02 Gemeente Ridderkerk  
Samenvatting 
Gemeente Ridderkerk geeft in haar zienswijze te kennen dat ze achter het voornemen van de gemeente 
Krimpen staan om het voor de Stormpolder planologisch mogelijk te maken windturbines te realiseren. 
Daarbij geeft ze een paar overwegingen mee. De gemeente vraagt aandacht voor de afstand tussen het 
zoekgebied voor de windturbines en woningen in haar gemeente. Ze vraagt om zo veel mogelijk afstand 
te houden tot de bestaande bebouwing in Ridderkerk. 
 
Antwoord 
Er wordt nadrukkelijk ingezet op het minimaliseren van hinder. Daarbij kijken we naar alle omwonenden, 
inclusief bewoners van Ridderkerk. Er zijn nu nog geen definitieve plannen beschikbaar. Initiatiefnemers 
moeten aantonen dat aan de eisen uit het beleidskader wordt voldaan.  
 
Samenvatting 
Gemeente Ridderkerk vraagt ook om in een vroeg stadium overleg te plegen over het vervolgtraject 
(waaronder de vergunningaanvraag) en de grensoverschrijdende effecten.  
 
Antwoord 
We trekken graag samen op en zullen hiertoe initiatief nemen.  
 
Samenvatting 
Gemeente Ridderkerk hecht er belang aan de omgeving in een vroeg stadium te betrekken bij het 
vervolgtraject. Daarbij vraagt ze aandacht voor het betrekken van de Ridderkerkse inwoners bij zowel de 
planvorming als bij de exploitatie van de windturbines. Tenslotte vraagt de gemeente Ridderkerk om ook 
zelf op de hoogte te worden gehouden van het verdere proces. 
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Antwoord 
Uiteraard zal de gemeente haar informatie actief delen met de aangrenzende gemeenten waaronder 
Ridderkerk. Wij vragen de gemeente Ridderkerk de aangeleverde informatie via eigen kanalen te 
verspreiden.  
De mogelijkheid om als inwoners van Ridderkerk actief te participeren in de planvorming staat in 
hoofdstuk 6. Participatie van het ontwerp-beleidskader beschreven. Daarbij staat al specifiek de 
betreffende gemeenten genoemd. De gemeente Krimpen acht participatie van omwonenden (dus 
inclusief die van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Ridderkerk en Rotterdam) in 
zowel de planvorming als de exploitatie een logisch gegeven. Ze zal het beleidskader op dit punt 
aanscherpen door het woord planvormingsfase expliciet op te nemen.  

6.3.3 C03 Gemeente Rotterdam  
Samenvatting 
In haar zienswijze spreekt de gemeente Rotterdam haar waardering uit voor het feit dat de gemeente 
Krimpen een beleidskader windenergie heeft opgesteld. Ze stelt het op prijs dat in het kader staat dat 
gemeente Krimpen aan den IJssel buurgemeenten bij het vervolgtraject expliciet wil betrekken en ziet er 
naar uit samen te werken. 
Wat betreft de maatschappelijke participatie vraagt de gemeente Rotterdam op welke wijze onze 
gemeente de omwonenden, ondernemers etc. in het vervolgtraject zal betrekken.  
 
Antwoord 
Uiteraard zal de gemeente haar informatie actief delen met de aangrenzende gemeenten waaronder 
Rotterdam. Wij vragen gemeente Rotterdam de aangeleverde informatie via eigen kanalen te 
verspreiden. De mogelijkheid om als inwoners van Rotterdam actief te participeren in de planvorming is 
niet expliciet genoemd in het beleidskader maar de gemeente Krimpen acht participatie van alle 
omwonenden (dus inclusief die van de gemeentes Ridderkerk en Rotterdam) in zowel de planvorming als 
de exploitatie een logisch gegeven. Ze zal het beleidskader op dit punt aanscherpen.  
Ook lijkt het ons logisch dat inwoners van Rotterdam zullen plaatsen nemen in een mogelijk te vormen 
klankbordgroep. 
Op dit moment hebben we nog geen concrete invulling aan het vervolgtraject gegeven, maar wij maken 
graag gebruik van de suggesties en expertise die binnen de gemeente Rotterdam aanwezig is op dit 
aspect. Uiteraard zullen we ook aandacht besteden aan de bewoners uit de gemeente Rotterdam.  
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7. Overzicht wijzigingen Ontwerp-beleidskader Windenergie 
 
Dit hoofdstuk bevat een samenvattend overzicht van de wijzigingen in het Ontwerp-beleidskader 
Windenergie. Het gaat om wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de ingediende zienswijzen. 
 

Locatie in ontwerp-beleidskader 
 

Wijziging in tekst (rood) 

Hoofdstuk 6 Participatie De gemeente hecht er sterk aan dat bij de 
uitwerking van de plannen (planvormingsfase) 
van het begin af aan een rol voor 
omwonenden/bedrijven is weggelegd. Dit 
vanwege het belang van een goed draagvlak en 
de noodzaak om in een vroeg stadium de ideeën 
van omwonenden in Krimpen aan den IJssel en in 
de gemeenten Capelle aan den IJssel, 
Krimpenerwaard, Ridderkerk en Rotterdam mee 
te nemen in de planvorming. Juist die 
betrokkenheid bij het uitwerken van de plannen 
kan het draagvlak vergroten.  
 

Bijlage 1.1 Geluid 
 

In de vergunningaanvraag voor het plaatsen van 
windturbines in de Stormpolder moet in de 
onderbouwing van de geluidsbelasting de factor 
ondergrond en het effect op hoger gelegen 
woningen specifiek en gedetailleerd meegenomen 
worden in de berekening. 
  

Bijlage 1.3 Veiligheid 
 

Als waarschuwingsverlichting voor de luchtvaart 
noodzakelijk is, dient de zichtbaarheid hiervan 
geminimaliseerd te worden.  
 

Bijlage 1.4 Ecologie 
 

Bij het beoordelen van een concreet windproject 
dient door de initiatiefnemer onafhankelijk 
onderzoek gedaan te worden naar de effecten op 
beschermde natuurgebieden (Wet 
Natuurbescherming, natuurnetwerk en overige 
natuurgebieden) en beschermde dier- en 
plantensoorten soorten. 
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BIJLAGE 1: Proces Provincie Zuid-Holland 
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BIJLAGE 2: Communicatie 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 

   
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 
Publiekscentrum 
Raadhuisplein 2 
Krimpen aan den IJssel 
 
 

Correspondentieadres: 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan den IJssel 
T: 14 0180 
E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl 
I: www.krimpenaandenijssel.nl 
 
Verschijning 
April 2018 
 

 

 


