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Draagvlak 
 

- Er is behoefte aan het definiëren van draagvlak: wat is het en hoe bepaal je of het er is?  
 

- Er is behoefte aan het definiëren van participatie en aan inzicht in hoe het meeweegt in besluitvorming.  
 

- Er is behoefte aan het reeds vaststellen van een ‘resultaat’ rondom draagvlak, het trekken van conclusies: er is wel / geen draagvlak. 
 

- Een aantal geeft aan ‘tegen’ te zijn, een kleiner aantal geeft aan ‘voor’ de verkenning te zijn (16/2). Sommigen geven expliciet aan de onderzoeken eerst af te 
wachten alvorens een mening te vormen. De meeste deelnemers tijdens de sessie (16/02) luisteren in stilte en nemen (nog) niet deel aan het gesprek. Van de 
kleine 8500 brieven die zijn verstuurd in januari 2022, hebben een kleine 40 mensen reacties naar ons gemaild met vragen of opmerkingen.  
 

Zorgen om hinder (geluid/slagschaduw), gezondheid en milieunormen 
 

- Zorgen om geluidsoverlast in brede zin voeren de boventoon; 
o Inwoners in Sleeuwijk & direct omwonenden Nieuwe Wolpherensedijk & Parallelweg zijn bezorgd om de opstapeling van geluidshinder van 

verschillende bronnen (snelweg inclusief brug, rivier / kanaal (schepen), industrie bij Avelingen West). Aandachtspunt: neem cumulatie van 
geluidsbronnen mee in onderzoek. Ook in Schelluinen vragen mensen naar inzicht in de cumulatieve geluidseffecten als er een windmolenpark zou 
worden geplaatst.  

o Inwoners in Sleeuwijk zijn bezorgd om het water (de Merwede) dat een versterkend effect zou kunnen hebben op geluid (‘water draagt ver’): neem dit 
perspectief mee in onderzoek.  

o Graag meer aandacht voor beleving van geluid (benoemd door inwoners uit Sleeuwijk).  
 

- Zorgen om specifiek laagfrequent geluid; 
o Zorg dat overlast van Lfg moeilijk is op te lossen en de zorg bestaat dat dit onvoldoende wordt meegenomen in verkenning. 
o Men verwijst naar windparken elders waar hinder zou worden ondervonden van Lfg. 

 
- In mindere mate ook zorg om slagschaduw; men vreest dat woningen ongunstig gelegen zijn t.o.v. het zoekgebied. 

 
- Zorgen om trillingen in de bodem.  

 
- Zorgen om horizonsvervuiling (specifiek vanuit Sleeuwijk, maar ook mensen woonachtig aan de Nieuwe Wolpherensedijk & Parallelweg in Gorinchem) . 

o Gevoel van ‘inklemming’ is een zorg vanuit Hardinxveld-Giessendam vanwege windparken aan meerdere zijden van deze kern. 
 

- Algemeen t.a.v. hinder leeft de vraag: wat is straks de impact op mijn woonplek?  
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o Schelluinen maakt zich zorgen om opstapeling van hinder van meerdere grote projecten, zoals Betuwe lijn, verbreding A15, A27, rioolwaterzuivering en 
windmolens. 

 
- Zorgen om gezondheid en hoe wordt hier door gemeente Gorinchem mee omgegaan?  

o Hoe zit het met het risico dat men wellicht loopt op gezondheidsklachten? Stelling wordt ingebracht: gezondheid gaat boven energietransitie.  
 

- Hoe gaat gemeente Gorinchem om met milieunormen? 
o Zijn de ‘nieuwe (landelijke) normen’ al bekend rond het moment dat besluitvorming rondom go/no-go plaatsvindt? 
o Men vraagt zich af of het vaststellen van lokale normen een transparant en open proces wordt. 
o Waarom wordt er niet gewacht op de nieuwe windturbinebepalingen die in 2023 van kracht worden? Of kunt u hierop anticiperen? 

o In februari (2022) is de motie Leijten & Erkens in de Tweede Kamer aangenomen waarin wordt geopteerd om tijdelijk de Deense afstandsnorm te 
hanteren (4 * tip hoogte), en de Deense geluidsnorm en een LFGnorm. Kunt u hierop anticiperen? I.h.k.v. zorgvuldigheidsbeginsel en voortschrijdend 
inzicht: de motie Leijten & Erkens zeker stellen. Kunt u hierop anticiperen? 

o Vragen over hoe verschillende normen op verschillende schaalniveaus (Europees, nationaal, WHO etc.) zich tot elkaar verhouden. 
 

Natuur 
 

- Zorgen om impact op het natuurgebied; 
o Een natuurgebied is geen geschikte locatie voor windenergie. 
o Moeten er wegen dwars door natuurgebied worden aangelegd om windmolens bereikbaar te maken? 
o Hoe wordt er gecompenseerd? 

 
- Hoe zit het met ecologische haalbaarheid?  

o En specifiek: hoe zit het met impact van geluid en trillingen op dieren (reeën) en vogels?  
 

- Zorgen om impact op (beschermde) (trek)vogels: wordt SOVON onderzoek meegenomen t.a.v. impact op vogels? Komt er een vogeldetectiesysteem?  
 

- Concrete vraag om ook de natuurgebieden aan de overkant (uiterwaarden) mee te nemen in het onderzoek. 
 

Ideeën voor alternatieven 
 

- Waarom geen ander type turbine, zoals: 
o Suggestie voor waterturbines in de pijlers van de Merwedebrug als alternatief 
o Suggestie voor turbines met verticale as, ca. 20 tot 30 m hoog (want dan beperkte slagschaduw en geen probleem met vogels) 

 

Zorgen & wensen m.b.t. proces 
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- Procesparticipatie 
o Gevoel dat het een eenzijdig geluid is vanuit het projectteam: waarom geen tegenstanders uitnodigen aan tafel? 
o Het gevoel dat er niet echt ‘geluisterd’ wordt naar de omgeving en dat men wordt overtuigd (tijdens online bijeenkomst 16/2) 
o Wens: ik zou best eens meer willen weten van voorbeelden waar mensen turbines in de buurt hebben gekregen, die er geen last van hebben.  
o Onvrede over het gebrek aan de mogelijkheid tot interactie tijdens online bijenkomst (16/2) 
o Hoe worden andere overheden meegenomen in het proces? (zoals gemeente Altena, provincie Noord-Brabant) 
o Hoe kunnen we officieel bezwaar indienen?  
o Ga door met verkennen en betrek inwoners hierbij. Specifiek vanuit Schelluinen: graag mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen.  
o Aandacht voor eerlijke lusten en lasten verdeling. Er heerst nu soms het gevoel dat bedrijven de lusten krijgen en inwoners de lasten.  
o Meer aandacht voor ‘het doel’ van de windturbines. Dat kan helpen in het draagvlak.  
o Er wordt specifiek gevraagd om meer aandacht voor (geluids)beleving van een windpark (niet alleen praten over cijfers, feiten en normen). 
o Helderheid over go/no-go moment in september/oktober: wat omhelst dit precies?  
o Suggestie: rol voor dorpsraad Schelluinen in participatie: men wordt graag betrokken.  
o Zorg om planning participatie stap 2: wie kijkt er in de zomer naar website, vlak voor de beslissing (go/no-go)?  
o Kunt u in de communicatie zo concreet mogelijk maken wat de verwachte impact is? Bijvoorbeeld: inwoners van Sleeuwijk krijgen er (….) geluid bij? 
o Gaat u na een eventuele ‘go’ ook nog door met participatie en het meten van maatschappelijk draagvlak? Pas in een volgende fase weten we echt 

concreet waar het om gaat (van welk scenario wordt uitgegaan voor plaatsing van windturbines en bijbehorende (geluids-)impact). 
 

- Financiële participatie 
o Bestaat de mogelijkheid om financieel deel te nemen?  
o Hoe kunnen inwoners meeprofiteren? 
o Krijgen inwoners korting op hun energierekening?  

 

- Politiek 
o Er is toch een nieuwe raad? Waarom beslissen ze niet nu? Waarom gaat u toch door met verkennen? (april 2022) 
o In hoeverre spelen de gemeentelijke verkiezingen een rol bij de verdere besluitvorming van dit project? 

 

Onderzoek RUG 
 

- Tijdens de online bijeenkomsten en via de mail kwamen enkele vragen binnen over het draagvlakonderzoek van de RUG: 
o Gaat dit alleen over draagvlak?  
o Worden hier ook alternatieven in meegenomen?  
o Is gemeente Gorinchem zelf opdrachtgever?  

 

Overig 
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- Perceptie van nut / relevantie windenergie: 
o Onder sommigen heerst het beeld dat wind- en zonne-energie überhaupt niet toereikend zijn: ‘druppel op een gloeiende plaat’ 
o Het idee dat er veel turbines nodig zijn om iets op te brengen, wat niet opweegt tegen de nadelige effecten die een windpark oplevert 

 
- RES bod 
o is er hoger geboden dan nodig voor de doelstelling van 49% CO₂-reductie in 2030? Men heeft ergens gelezen dat het RES bod drie maal hoger is dan 

noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren. 
o Wat zijn uw bestuurlijke (on)mogelijkheden om het huidige RES-bod terug te geven aan Provincie en Rijk? 

 
- Een industriegebied is een goede locatie voor het plaatsen van windturbines 

 
- Waarom plaatst u de windturbines op de erfgrens bij gemeente Altena, die hier zelf niet voor kiest? 

 
- Zorgen om externe veiligheid (wat als een wiek afbreekt? Over de Merwede vindt regelmatig transport plaats van gevaarlijke stoffen)  

 
- Is, en zo ja hoe, is er rekening gehouden met het door defensie geclaimde (laag)vlieggebied rond Avelingen? 

 
- Avelingen is een recreatiegebied, m.a.w.: kunnen mensen hier zonder hinder blijven recreëren?  

 
- Staat het plaatsen van windmolens bij Avelingen toekomstige woningbouw op het industrieterrein aan de Schelluinsestraat niet in de weg? Of 

uitbreidingsmogelijkheden in Hardinxveld?  
 

- Hoe wordt omgegaan met de waardevermindering van een woonhuis, mocht de plaatsing van deze windturbines door gaan?  
 

- Hoe worden windturbines gerecycled na gebruik? 
 

- Hoe wordt alle energie naar het elektriciteitsnet gebracht? Netcongestie is een bekend probleem.  
 

- Zijn er mogelijkheden voor waterstofproductie? (Hardinxveld). 
 

Bedrijven (zorgen & koppelkansen) 
 

- Zorgen:  
o Geluidshinder voor beroepsmatig verblijf op bedrijventerrein (werknemers, overnachtende schippers), maar ook hinder van slagschaduw. 
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o Mogelijk slechte bereikbaarheid voor bedrijventerrein als meerdere projecten in de uitvoering samenkomen. Er is maar één toegangsweg, 
bereikbaarheid is nu al een probleem. Heeft negatieve gevolgen voor mijn aantrekkelijkheid als werkgever. 

o Maken windturbines inbreuk op de geluidszonering van het industrieterrein Avelingen?  
o Wat betekent eventuele plaatsing van windturbines voor uitbreidingsmogelijkheden op het bedrijventerrein? 
o Bedrijven hebben een loswal. De molens kunnen in de nabijheid van de loswal komen te staan. Te denken valt aan afwaaiend ijs of een afbrekend 

turbine blad. Hoe is die verantwoordelijkheid geregeld en hoe wordt men gevrijwaard? 
o Overnachting schepen bij losplaats 

- Koppelkansen: 
o Potentie voor koppeling met productie waterstof en elektriciteit, opslag en distributie van waterstof, snellaadpunten (transportbedrijven) 
o Verzwaring elektriciteitsnet waarbij bedrijven mee kunnen liften met hun benodigde verzwaring (o.a. door cable pooling) 

 

 

 


