
Barendrecht, 27-12-2021 

 
Betreft: Belangenverstrengeling Pondera bij windturbines Vaanplein 

 
Geachte wethouder, 
 
De gemeente Barendrecht heeft afgelopen jaar voor 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 en dit stuk in het Parool. 
 
Uit onderzoek bleek 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. Conclusie was dat hierdoor 
ongewenste beïnvloeding kan plaatsvinden met als gevolg een onevenwichtige 
belangenafweging voor de realisatie van megawindturbines. 
 
Wij stelden daarover een aantal vragen op 24 mei 2021. Die u op 7 juni 2021 heeft beantwoord.  
Het schetst onze grote verbazing dat wij afgelopen week vernamen dat ontwikkelaar Statkraft in 
samenwerking met Pondera Consult de tender hebben gewonnen voor windpark Vaanplein. 
 
Daarover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Wat vindt u ervan dat Pondera terwijl zij adviseert over het bestemmingsplan in 
Barendrecht, naar nu blijkt ook intensief betrokken is bij het winnen van de tender voor 
de ontwikkeling in dit gebied?  
 

2. Wanneer was het voor het eerst bij u bekend dat Pondera mee zou dingen naar de 
tender? 
 

3. Op welke wijze bent u daarvan in kennis gesteld? 
 

4. Kunt u heel specifiek aangeven hoe u daarop heeft gereageerd en gehandeld als 
wethouder?  
 

5. Herinnert u zich dat u op 7 juni 2021 aan heeft gegeven dat Pondera Consult niet 
betrokken is bij één van de mogelijke windturbines trajecten in Barendrecht? 
 

6. Herinnert u zich dat u aan heeft gegeven dat u Pondera voorafgaand aan de 
opdrachtverlening voor het bestemmingsplan gevraagd heeft of zij voor één van de 
mogelijke windenergie initiatieven in de gemeente Barendrecht werkzaam waren en dat 
dat niet het geval was?  
 

7. Herinnert u zich dat u daarop concludeerde dat er geen sprake was van een mogelijk 
strijdig belang en de opdracht dus kon worden gegund? 
 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/979021762/rol-van-adviesbureau-windturbines-roept-vragen-op-bij-raadsleden-amsterdam
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
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/59312/statkraft-mag-windpark-vaanplein-ontwikkelen


8. Bent u het met ons eens dat er nu wel sprake van tenminste de schijn van 
belangenverstrengeling is?  
 

9. Kunt u bevestigen en aantonen dat u per direct nadat bij u bekend werd dat Pondera 
deel wilde nemen aan de ontwikkeltender, u de opdracht die zij van u hadden gekregen 
ter advisering omtrent het bestemmingsplan in Barendrecht heeft beëindigd?  
 

10. Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? En zo niet, waarom niet? 
 

Pondera eet in Barendrecht naar nu blijkt dus van twee walletjes, namelijk door enerzijds de 
gemeente ruimtelijk te adviseren over of en hoe windturbines ruimtelijk kunnen worden ingepast 
in het gebied Vaanplein en anderzijds de ontwikkelaar Statkraft adviseren hoe de tender te 
winnen en megawindturbines te gaan exploiteren op diezelfe locatie. 
 

11. Vindt u deze gang van zaken bevorderlijk voor het vertrouwen van inwoners in het 
‘zorgvuldige proces’ dat u zegt te doorlopen m.b.t. windturbines Vaanplein? 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Dick Heijboer, fractiesecretaris 

 
Woordvoerder op dit dossier: Lennart van der Linden 

 


