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Betreft: Inspraakreactie betreffende voorontwerp bestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’ 

 

Geacht college, 

Middels deze inspraakreactie wil ik aangeven dat ik tegen de plaatsing van windturbines langs de 

oever van de Oude Maas in de gemeente Binnenmaas ben. Ik ben van mening dat deze plannen van 

sterk negatieve impact zijn op mijn woon- en leefklimaat en heb specifiek bezwaar op het gebied van 

(on)veiligheid, milieuaspecten, gezondheidsaspecten, aantasting natuur- en recreatiegebied, de 

schending van nationale en internationale verdragen, normen en afspraken. Tot slot constateer ik 

gebrek aan bestuurlijk fatsoen.  

Woon- en leefklimaat 

Ik ben woonachtig in de gemeente Barendrecht, een gemeente die reeds omringd is, door overlast 

gevende en veiligheids- en gezondheidsrisico’s veroorzakende infrastructuur. Drukke en brede 

snelwegen zoals de A15, A16 en A29 en diverse spoorlijnen zoals de Betuwelijn en de HSL omringen 

onze gemeente reeds. Vele leidingen en transporten met gevaarlijke stoffen doorkruisen 

Barendrecht. Verdere toename en/of cumulatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s, o.a. door fijnstof, 

geluidsoverlast, slagschaduw en andere visuele hinder, zijn onacceptabel. Een aanzienlijk aantal 

woningen en andere objecten staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met 

als gevolg een aanzienlijk percentage van de omringende bewoners dat overlast zal ervaren. 

Negatieve gezondheidseffecten als stress- en slaapproblemen zullen zich aandienen. Voorts zal 

sprake zijn van forse waardedaling van vastgoed. Dit zal op alle mogelijke manieren worden verhaald 

op uw gemeente en/of de initiatiefnemer(s). 

Aantasting natuur en recreatiegebied 

Het gebied langs de Oude Maas waar de windturbines nu gepland staan is uniek. Onder andere door 

beschermd Natura 2000 gebied en onderdeel van de EHS (nu NNN: Nationaal Natuur Netwerk) met 

een bijzondere flora en fauna. Het laatste stuk zoetwatergetijdenrivier van West-Europa ligt hier. Het 

plaatsen van 187 meter hoge, bewezen structureel overlast veroorzakende, zware industrie en het 

aanleggen van daarvoor benodigde infrastructuur, tast de grenzen aan der logica en redelijkheid. Het 

gaat lijnrecht in tegen elke vorm van fatsoenlijk bestuur. Zonder twijfel wordt een kwetsbaar 

natuurgebied ernstig en blijvend aangetast.  

Veiligheid  

De Oude Maas is één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Er is sprake van vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Het gevaar dat er een rotorblad afbreekt, een mast omvalt en op een schip 

beland is niet ondenkbaar en de impact kan in een dergelijk geval gigantisch zijn. Daarnaast 

veroorzaken windturbines risico’s zoals verstoring van radar- en plaatsbepalingsapparatuur van 

scheep- en luchtvaart. In dat laatste kader wijs ik ook op de aanvliegroute van Rotterdam The Hague 

Airport. 

Nationale en internationale verdragen 

Naar mijn mening dienen de plannen onafhankelijk getoetst te worden aan bestaande nationale en 

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

natuurbeheer en -bescherming en Europese veiligheidsnormen ten aanzien van personen, 

woonomgeving en vlieg-, auto- en scheepvaartverkeer.  

Bestuurlijk fatsoen 

De wijze waarop de gemeente Binnenmaas gecalculeerde lusten en lasten afweegt en met elkaar in 

verband brengt, vind ik onfatsoenlijk. De gemeente Binnenmaas kiest voor een plaatsingslocatie aan 
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de uiterste noordgrenzen, ver verwijderd van de grootste eigen woonkernen ’s Gravendeel, 

Puttershoek, Mijnsheerenland en Maasdam. De impact van de overlast zal grotendeels ervaren 

worden door inwoners van Barendrecht. Op geen enkele wijze geeft de gemeente Binnenmaas er 

blijk van de ‘lusten’, zo die er zijn, op enige manier aan te wenden om hen die de meeste hinder 

zullen gaan ondervinden, namelijk Barendrechters, te compenseren. Dat is bestuurlijk onfatsoenlijk.  

Conclusie 

Het is duidelijk dat de voorgenomen plaatsing van windturbines nabij een druk en stedelijk gebied als 

Barendrecht onacceptabel is. De nu al zeer weinig beschikbare natuur- en recreatiegebieden worden 

aangetast, op velerlei terreinen ontstaat onacceptabele hinder en overlast en een ernstige en 

blijvende aantasting van het algehele woon- en leefklimaat doet zich voor. Ik verzoek u daarom om af 

te zien van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ‘Windpark Oude Maas’  

Hoogachtend, 
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