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Barendrecht, 24-05-2021 
 
Betreft: Drie zaken aangaande windturbines 
 
Geacht college, 
 
Namens onze fractie willen wij de volgende vragen indienen over de plannen om megawindturbines te 
realiseren in en rondom Barendrecht. Plannen waar wij, zoals u weet, tegen zijn.  
 
De vragen gaan over drie zaken: 
1 – De door u toegezegde nulmeting inzake laagfrequent geluid 
2 – De website windenenergievaanplein.nl 
3 – Het adviesbureau dat u heeft ingehuurd voor het opstellen van het bestemmingsplan  
 
De nulmeting 
Hoewel wij tegen de realisatie van windturbines in en om Barendrecht zijn, stemt het ons wel tevreden dat 
uit de gemeentelijke webpagina ‘veel gestelde vragen over windenergie’ blijkt dat u voornemens bent een 
nulmeting te verrichten ten aanzien van laagfrequent geluid. Dat is in lijn met wat u eerder heeft bevestigd 
gedurende informatieavonden voor omwonenden. Laagfrequent geluid is een toenemende bron van zorg, 
ten aanzien van negatieve gezondheidseffecten op omwonenden in de directe omgeving.  
 

1. Kunt u de planning van de diverse nulmetingen concretiseren?  
a. Bent u van plan cq. bereid deze nulmetingen te verrichten voor zowel de locaties BT-Oost, 

Vaanplein als Oude Maas?  
b. Op welke plekken cq afstanden ten opzichte van de beoogde locaties van windturbines 

gaat u meten? Is er (al) een kaart beschikbaar?  
c. Wanneer wordt er gemeten?  
d. Hoe vaak en hoe lang wordt er gemeten? 
e. Wordt het houden van de nulmetingen een interactief proces, waarbij omwonenden zelf 

ook locaties kunnen aandragen?  
f. Wie gaat de metingen verrichten? En hoe garandeert u en/of de metende partij 

betrouwbare en consistente meetinformatie?  
g. Op welke wijze worden resultaten gerapporteerd? 
 

EVB vindt dat een potentiële overschrijding van de bestaande geluidsnormen (47 dB Lden) moet leiden tot 
het acuut opschorten van het voornemen om windturbines te plaatsen op de desbetreffende locatie. Of, in 
het geval er windturbines geplaatst zijn, tot het stilzetten van de betreffende windturbines.  
 

2. Wat voor normen is het college voornemens te stellen? Welke toenames zijn op welke locaties 
acceptabel ten opzichte van de nulmetingen?  
 

3. Wat is uw plan van aanpak ten aanzien van potentiële overschrijdingen van nomen, indien 
windturbines worden gerealiseerd en er blijkt sprake van normoverschrijdingen ten opzichte van de 
nulmeting? Hoe borgt u dat u of andere instanties in staat zijn in dat geval effectief handhavend op 
te treden?  
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4. In uw antwoordbrief van 29 juni 2020 geeft u aan dat er eventueel maatwerk nodig is bij 
geluidshinder. Is inmiddels al meer zicht op waar dit maatwerk uit bestaat?  
 

De website www.windenergievaanplein.nl  
 

5. Is het juist dat deze website is opgezet door cq. beheerd wordt door de gemeente Barendrecht en 
dat de gemeente Barendrecht voor deze website verantwoordelijk is? 
 

6. Bent u van mening dat de site momenteel (24 mei 2021) actueel is?  
 

7. Hoe kan het dat het beveiligingscertificaat van deze site is verlopen? 
 

Het adviesbureau dat u heeft ingehuurd voor het opstellen van het bestemmingsplan  
 
De gemeente Barendrecht heeft het wijzigen van het bestemmingsplan Vaanplein aanbesteed en gegund 
aan de firma Pondera. Een bekende naam in de windturbines industrie. Recentelijk was er in de landelijke 
media een behoorlijke controverse rondom deze onderneming.  
 
Zoals in dit stuk in de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/979021762/rol-van-adviesbureau-
windturbines-roept-vragen-op-bij-raadsleden-amsterdam  
 
en https://www.parool.nl/amsterdam/dossier-windmolens-hoe-de-wind-opeens-draaide-in-
amsterdam~b087b788/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
Na onderzoek van betrokkenen en journalisten, blijkt dat Pondera nogal eens dubbele petten opheeft als 
het om omstreden plannen voor de realisatie van megawindturbines gaat. Waarbij Pondera zowel 
betrokken is bij (markt)initiatieven ten aanzien van megawindturbines. Maar ook aan de gemeentelijke 
kant, waarbij ze overheden adviseren met betrekking tot de realisatie.  
 
Hierdoor kan ongewenste beïnvloeding plaatsvinden met als gevolg een onevenwichtige belangenafweging. 
En daarover heeft onze fractie de volgende vragen: 
 

8. Herkent u de zorgen die in deze artikelen worden geuit ten aanzien van het risico van 
belangenverstrengeling van organisaties als Pondera, een bedrijf dat alle facetten van de realisatie 
van windturbines betrokken lijkt?  
 

9. Welke adviesopdrachten heeft de gemeente Barendrecht en/of de BAR-organisatie de afgelopen 
drie jaar aan Pondera verleend en hoeveel heeft dit tot op heden gekost?  
 

10. In welke mate is Pondera betrokken bij het gemeentelijke participatietraject? En als dat zo is, welke 
criteria hanteert de gemeente bij het uitbesteden van dergelijke participatietrajecten aan 
commerciële partijen? 
 

11. Is Pondera ook in beeld als partij die straks de verschillende MER’s zal opstellen?  
 

12. Is Pondera op enige wijze betrokken bij de opstelling van de RES? Zo ja, op welke wijze?  
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13. In hoeverre heeft u bij de aanbesteding bedongen en gecontroleerd of Pondera geen dubbele 
petten op heeft inzake deze opdracht? Kunt u uitleggen hoe u daar rekening mee heeft gehouden, 
wat voor onderzoek is gedaan en wat daarvan de uitkomst was?  
 

14. Op welke wijze heeft de aanbesteding aan Pondera plaatsgevonden? Hoeveel partijen zijn gevraagd 
te offreren en op welke wijze is de selectie tot stand gekomen en welke criteria heeft u laten 
meewegen?  

 
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Dick Heijboer, fractiesecretaris 
 
Woordvoerders: Richard Carlebur, Lennart van der Linden 
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