
 
 
Barendrecht, 8 juni 2020 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
Op dinsdag 2 juni 2020 is tijdens raadsvergadering de motie “Nee tegen Windturbines” 
behandeld en met enige tekstaanpassing aangenomen. 
Hierdoor spreekt een meerderheid van de gemeenteraad zich uit dat: “Zij tegen de plaatsing 
is van windturbines van meer dan 100 meter hoog op Barendrechts grondgebied”. 
 
Tijdens het raadsdebat maar ook in aanloop naar deze vergadering heeft de indiener van 
deze motie in verschillende media-uitingen te kennen gegeven dat plaatsing van 
windturbines in Barendrecht nog lang niet zeker is en dat de gemeenteraad hierin een 
beslissende stem zou hebben; “Als de gemeenteraad tegen windturbines is dan komen ze er 
niet”. 
 
Het CDA is van mening dat dit proces en de beslissingsbevoegdheid over de plaatsing 
anders in elkaar zit dan de motie en de media-uitingen van de indiener doen vermoeden.  
 
Overwegende dat de inwoners van onze gemeente recht hebben op juiste en volledige 
informatievoorziening over dit onderwerp en overwegende dat de aangenomen motie 
mogelijk onvoorziene consequenties heeft, stelt het CDA Barendrecht aan het college de 
volgende vragen: 
 
Ten aanzien van het proces: 

1. Klopt het dat, als gevolg van een Europese richtlijn, Nederland gehouden is aan de 
realisatie van een bepaalde hoeveelheid energie opgebracht door windturbines? 

2. Klopt het dat voor een deel van deze te realiseren opbrengst besloten is (via 
akkoorden) dat deze gelijkelijk verdeeld door de Nederlandse gemeenten moeten 
worden opgebracht? 

3. Is het juist dat de Rijksoverheid de Provincies opdracht heeft gegeven dit proces voor 
de gemeentes in te regelen en te sturen? 

4. Kan aan de hand van de antwoorden op de eerste 3 vragen de conclusie getrokken 
worden dat het hier om een verplichting gaat en dat er geen sprake is van 
keuzevrijheid van elke individuele gemeente 

5. In vervolg op de antwoorden van de bovenstaande vragen; kan de conclusie 
getrokken worden dat de gemeenteraad geen beslissingsbevoegdheid heeft ten 
aanzien van het wel of niet plaatsen van windturbines binnen de gemeentegrenzen? 

6. Welke instantie heeft de beslissingsbevoegdheid in dit proces over het plaatsen van 
windturbines?  

7. Kan een gemeente(raad) het plaatsen tegenhouden?  
8. Als een gemeente zich niet committeert aan de plaatsing van windturbines om het 

gevraagde vermogen te leveren, wat is dan de consequentie voor de gemeente? 
Welke instantie is dan het bevoegd gezag, bijvoorbeeld voor het participeren van 
inwoners en het in behandeling nemen van een aanvraag? 

9. Hoe zal het bevoegd gezag dan naar uw mening handelen? 
10. Hoe groot is de kans dat de windturbines dan toch worden gerealiseerd? 
11. Als een gemeente het niet eens is met het handelen van het bevoegd gezag, kan zij 

zich hier dan tegen verweren? Zo ja, bij wie en hoe verloopt dat proces? 
12. Zijn er voorbeelden van aangewezen locaties waar de gemeente niet het bevoegd 

gezag was en hoe verliep daar het proces onder leiding van het bevoegd gezag? 
13. Waar zitten we op dit moment in het proces van het plaatsen van windturbines op de 

aangewezen Barendrechtse locaties? 
14. Welke rol en bevoegdheden heeft onze gemeente, college respectievelijk 

gemeenteraad, nu in het proces? 



15. Is de provincie op de hoogte van de aangenomen motie in de Barendrechtse 
gemeenteraad? 
Zo ja, hoe, en hebben zij al gereageerd op de motie? 
Zo nee, gaat het college de gedeputeerd hiervan op de hoogte stellen? 

 
Ten aanzien van de aangenomen motie: 
Omdat Barendrecht zich in de aanvliegroute bevindt van Rotterdam The Hague Airport 
gelden er “obstakelristricties” vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport.  
Voor windturbines betekent dit dat deze een maximale tiphoogte (is totale hoogte) 146,3 
meter mag bedragen. In afwijking hiervan spreekt de motie zich uit over windturbines met 
een maximale hoogte van 100 meter. Dit heeft gevolg voor een tweetal zaken: op lagere 
hoogte is de windsnelheid geringer en de lengte van de turbinebladen worden korter. 
Hierdoor zullen de windturbines aanzienlijk minder vermogen kunnen leveren. 
Barendrecht is niet gehouden aan een aantal windmolens maar aan het op te leveren 
vermogen. Bij een maximale hoogte van 146,3 meter zouden 2 windturbines kunnen 
volstaan. 

1. Klopt het dat als het college deze motie in acht neemt dit niets verandert aan het op 
te leveren vermogen? 

2. Is het juist dat als gevolg van deze motie er niet 2 maar naar alle waarschijnlijkheid 4 
tot 6 windturbines geplaatst moeten gaan worden om dezelfde opbrengst te kunnen 
bewerkstelligen? 

3. Zou dit gevolgen hebben voor de locatiekeuze? 
4. Kan het zo zijn dat dan er meer gebieden in Barendrecht aangewezen moeten 

worden om deze windmolens te plaatsen? 
5. Indien ja, waar zou dat dan zijn? 

 
 
Namens de fractie van CDA Barendrecht, 
 
Johan Lengkeek 
 


