
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Binnenmaas 

Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

 

Geacht college, 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot de mogelijke plaatsing van windturbines 

in de gemeente Binnenmaas, nabij de Oude Maasoever, tegenover de gemeente Barendrecht. 

Ik draag in dit betoog bezwaren aan tegen plaatsing die liggen op het terrein van veiligheid, milieu 

en recreatie en schending van nationale en internationale normen en afspraken zoals aangegeven in 

het bezwaar van de Stichting Wind van Voren in Barendrecht. 

Het gebied langs de Oude Maas waar de windmolens nu gepland staan, is een uniek en beschermd 

Natura 2000 gebied met een bijzondere flora en fauna. Hier zware industrie, zoals mega-

windturbines nu eenmaal zijn, willen plaatsen gaat lijnrecht in tegen elke vorm van fatsoenlijk 

bestuur en lijdt zonder twijfel tot een ernstige aantasting van dit unieke natuurgebied.  

Op het gebied van veiligheid wil ik u er op wijzen dat de Oude Maas één van de drukst bevaren 

rivieren van Europa is waarover veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het gevaar dat er een 

rotorblad afbreekt, een mast omvalt en op een schip beland is niet ondenkbaar, naast alle andere 

risico’s die windturbines nog met zich meebrengen zoals het mogelijk verstoren van radarapparatuur 

van lucht- en scheepvaart. 

Ik vind dat de plannen onafhankelijk getoetst moeten worden aan bestaande nationale en 

internationale afspraken en verdragen op het gebied van veiligheid en transport, natuurbeheer en 

bescherming en Europese veiligheidsnormen ten aanzien van personen, woonomgeving en vlieg-, 

auto- en scheepvaartverkeer. Dit bij voorkeur door een commissie te vormen uit daadwerkelijk 

onafhankelijke inhoudsdeskundigen uit binnen- en buitenland. 

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat door het plaatsen van deze windmolens er onacceptabele 

overlast zal optreden voor inwoners van de gemeenten Barendrecht en Binnenmaas. Dit door 

geluids- en visuele overlast maar ook door aantasting van de recreatieve functie van het gebied 

langs de Oude Maas. Dit veroorzaakt een ernstige aantasting van het woon- en leefgenot. De 

hierdoor ontstane waardedaling van het woningbestand in Barendrecht zal met alle mogelijke 

middelen individueel en collectief op de gemeente Binnenmaas worden verhaald. 

Hoogachtend 
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