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Milieu en Duurzaamheid
ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en
ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor:
1. in te stemmen met de ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht en deze

voor inspraak vrij te geven;
2. in te stemmen met de ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in

Dordrecht en deze voor inspraak vrij te geven.
Samenvatting
In de ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht wordt voorgesteld de
plaatsing van windturbines ruimtelijk mogelijk te maken in nader aangeduide zones
op Dordtse Kil III en Krabbepolder/Duivelseiland. De ontwerp -structuurvisie beschrijft
tevens de randvoorwaarden die hiervoor gelden. De bestaande beleidsmatige
mogelijkheid voor een vijfde turbine ten zuiden van en aansluitend op de
lijnopstelling Kilwind blijft eveneens onder voorwaarden gehandhaafd. De ontwerpplan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht vormt input voor de afweging
waarop de ontwerp -structuurvisie Windenergie tot stand is gekomen. Daarbij zijn
eveneens de resultaten van de inloopbijeenkomsten per zoekruimte en het
vooroverleg met instanties meegewogen. Hiervan zijn de verslagen als bijlage bij dit
raadsvoorstel gevoegd.
De gemeente gaat windturbines niet zelf realiseren, maar maakt het mogelijk voor
marktpartijen om hiertoe initiatief te nemen.

Inleiding
In februari 2010 heeft uw raad uitgesproken dat de stad in 2050 klimaatneutraal
moet zijn. Eén van de tussenstappen op weg naar deze doelstelling is 20% duurzame
energie in 2020. Ter realisatie van deze doelstelling is door de gemeente in de eerste
helft van 2013 een Verkenning Windenergie uitgevoerd naar de mogelijkheden en
belemmeringen voor windenergie in Dordrecht binnen de twee door de provincie in
haar Verordening Ruimte aangewezen zones: de Merwedezone en de Kil/Dordtse
Oever. Als mogelijke zoekruimten resulteerden Dordtse Kil III en IV,
Krabbepolder/Duivelseiland, Merwedezone en Oostzijde A-16.

Op 25 juni 2013 heeft uw raad ingestemd met de resultaten van deze Verkenning
(zaaknummer 1017385). Uw raad constateerde dat, om de doelstelling van 20%
duurzame energie in 2020 te bereiken, windenergie noodzakelijk is. In dezelfde
vergadering heeft uw raad daarom de opdracht gegeven tot het opstellen van een
Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht. Bij motie is daarbij uitdrukkelijk de
wens tot financiële participatie door de Dordtse bevolking in windturbines
meegegeven. Vanwege de nabijheid van de Biesbosch en strijdigheid met het
provinciaal beleid viel indertijd de Oostzijde A-16 als zoekruimte voor de planmilieueffectrapportage en de structuurvisie af.
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Op 17 december 2013 is de Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht door uw
raad vastgesteld (zaaknummer 1111376). Deze agenda bevat twee centrale
elementen:
a. uitgebreide communicatie over windenergie met de stad, inwoners en
bedrijfsleven, aan het begin van het proces;
b. de verplichte plan-milieueffectrapportage en een structuurvisie windenergie.
In september 2014 heeft uw raad de rapportage ontvangen over de stadsbrede
communicatie-activiteiten in het voorjaar van 2014.
Bij deze bieden wij uw raad de ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht en
de ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht aan. Ook ontvangt uw
raad de verslagen van de per zoekruimte gehouden inloopbijeenkomsten en het
vooroverleg met betrokken instanties.
Doelstelling
Zoals in de Inleiding gesteld heeft uw raad februari 2010 uitgesproken om in 2050
klimaatneutraal te willen zijn, met als tussenstap 20% duurzame energieproductie in
2020.

Inclusief het reeds vergunde project Kilwind van ongeveer negen megawatt realiseren
we ongeveer 3% duurzame energie in Dordrecht. Maximale benutting van de in de
ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht geboden planologische ruimte
betekent mogelijk circa 3-4% erbij tot tegen de 7% duurzame energieproductie op
het Eiland van Dordrecht.

Argumenten
1. Ontwerp -structuurvisie Windenergie Dordrecht
In de ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht is in hoofdstuk 3 de volledige,
integrale afweging van de argumenten en kanttekeningen terug te vinden. Deze is
gebaseerd op de plan-milieueffectrapportage, de communicatie met
belanghebbenden, betrokken instanties en eigen gemeentelijke overwegingen op
aspecten als landschap, externe veiligheid en economie c.q. uitgifte van
bedrijfsterreinen. De plan-rnilieueffectrapportage vormt onderdeel van de
besluitvorming van dit raadsvoorstel. Van de bijeenkomsten en gesprekken zijn
verslagen gemaakt en deze zijn als bijlagen bij dit raadsvoorstel gevoegd.

Dordtse Kil IV
Een deel van het zoekgebied is reeds vergeven aan de vergunde windturbines langs
de Kil (project 'Kilwind'). De binnen het bestaande windturbinebeleid van de
gemeente reeds opgenomen mogelijkheid van een vijfde windturbine ten zuiden van
en in het verlengde van deze opstelling blijft in de ontwerp -structuurvisie
gehandhaafd. Aan de realisatie van deze windturbine zijn wel specifieke
randvoorwaarden verbonden in verband met de effecten van geluid en slagschaduw
op de aanwezige woningen in de directe omgeving en het buurtschap De Wacht in 'sGravendeel.
Realisering van meer windturbines in dit gebied past niet in de in de ontwerp-

structuurvisie geformuleerde landschappelijke visie om enkel windturbines in een
lijnopstelling te plaatsen. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV
is echter ook een hoge duurzaamheidsambitie geformuleerd. Omdat de gemeente
momenteel nog werkt aan de invulling van deze ambitie was het in dit stadium nog
niet mogelijk, om in de voorliggende ontwerp -structuurvisie uitspraken te doen over
andere locaties voor windturbines in dit zoekgebied.
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In het momenteel in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor Dordtse Kil IV en
een bijbehorende plan-milieueffectrapportage is de mogelijkheid van één extra
windturbine nog niet opgenomen, vanwege de stringente randvoorwaarden waardoor
plaatsing van deze windturbine niet of nauwelijks mogelijk is. Bovendien is er
momenteel ook nog geen initiatief bekend. In de plan-mer Windpark in Dordrecht is
deze turbine daarentegen wel meegenomen, om daarmee inzicht te krijgen in de
natuur- en milieueffecten en noodzakelijke maatregelen mocht zich toch een initiatief
aandienen.

Dordtse Kil III
Vanuit landschapsoverwegingen heeft het doortrekken van de reeds vergunde
windturbines op Dordtse Kil IV de voorkeur. Daarmee ontstaat een doorgaande lijn
langs de rivier. Voorgesteld wordt daarom als gemeente voor Dordtse Kil III te kiezen
voor het bieden van mogelijkheden voor extra windturbine(s) aansluitend op deze
lijnopstelling. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt. Er is weinig fysieke
ruimte vanwege de noodzaak, om windturbines te plaatsen op voldoende afstand van
het dijklichaam en de aanwezige hoogspanningsleiding. De kavels waar dit mogelijk
is, zijn bovendien te klein om de risicocontour (10-5) op eigen terrein te houden. Ook
de effecten van geluidsoverlast en slagschaduw voor omliggende gemeenten,
bedrijfswoningen en bedrijven beperken de mogelijkheden.

Krabbepolder/Duivelseiland
Vanwege de relatief grote afstand tot woonbebouwing bleek tijdens de
inloopbijeenkomsten het meeste draagvlak voor windturbines in deze zoekruimte.
Bovendien zijn er al belangstellende partijen om windturbines te realiseren. Vanwege
de positie van het Havenbedrijf Rotterdam in het Zeehavengebied zijn diverse
overleggen met hen gevoerd, om te bezien onder welke randvoorwaarden
windturbines mogelijk zijn. Deze randvoorwaarden liggen
vooral op het vlak van externe veiligheid en de uitgeefbaarheid van bedrijfsgrond en
hebben een vergelijkbare opzet. De open procesinstallaties en opslagtanks met
gevaarlijke stoffen worden beschermd door voldoende afstand aan te houden voor
een worst case scenario van bladbreuk bij overtoeren. Een dergelijk rampscenario
wordt uitgesloten. Voor de Prins Willem Alexander -kade is een regime ingesteld
waarbij de grond eerst moet zijn uitgegeven aan een te vestigen bedrijf, voordat hier
een windturbine kan worden geplaatst, om beperkingen in de uitgifte als gevolg van
een windturbine te voorkomen.
Tevens is met het Havenbedrijf Rotterdam afgesproken dat zij een adviesrol hebben
bij concrete projectvoorstellen. Dit is nader uitgewerkt in het in Bijlagenboek
opgenomen Stroomschema Plaatsingsplan (Bijlage 6).
Merwedezone
Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn de meeste bezwaren tegen windturbines in deze
zoekruimte geuit vooral vanwege de slagschaduweffecten op omliggende
woongebieden en de zichteffecten. Andere beperkingen vormen de aanwezige
infrastructuur, de voormalige afvalberging Crayenstein-West, effecten op de natuur
(waaronder de Biesbosch) en de slechte score van landschappelijke inpassing
(aantasting van de weidse en open uitstraling langs de rivier).
Van doorslaggevend belang in de afweging om af te zien van windturbines in dit
gebied is de mogelijkheid dat de reeds bestaande overschrijding van de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico bij het bedrijf DuPont toeneemt; een aspect
waarvan bij het ambtelijk vooroverleg met de provincie Zuid-Holland is gebleken dat
dit voor hen een reden kan zijn om mee te gaan in het voorstel om af te zien van
windturbines in deze door haar aangewezen zone.
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Gemeente Dordrecht bevoegd gezag voor nieuwe windturbine -projecten
De gemeenteraad is met betrekking tot windturbineprojecten bevoegd gezag tot het
vaststellen van de daartoe benodigde bestemmingsplannen, tenzij de provincie
beslist tot het opstellen van een inpassingsplan. De afgelopen jaren heeft de
provincie Zuid-Holland verschillende malen te kennen gegeven bereid te zijn tot het
opstellen van zo'n inpassingsplan om de door haar aangewezen locaties te kunnen
realiseren.
Sinds 10 juli 2014 is echter het college van B&W het bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning ten aanzien van aanvragen van initiatiefnemers van
windturbines in plaats van de provincie Zuid-Holland. Die dag heeft de provincie
namelijk een overeenkomst met de gemeente Dordrecht getekend, waarin is
vastgelegd dat zij haar bevoegdheid ten aanzien van de omgevingsvergunning voor
windenergie "overdraagt". Formeel juridisch betreft het niet een overdracht, maar het
"onder voorwaarden afzien van de toepassing van haar bevoegdheid" (zie
raadsinformatiebrief d.d. 8 juli 2014, zaaknummer 1247768).
De gemeente is indertijd deze overeenkomst met de provincie aangegaan om meer
invloed te kunnen hebben op waar en hoe in Dordrecht windturbines kunnen worden
gerealiseerd. (De overeenkomst had overigens geen betrekking op het initiatief van
Kilwind. Voor deze aanvraag bleef de provincie bevoegd gezag om onduidelijkheid
en/of vertraging te voorkomen.)
De provincie Zuid-Holland heeft een aantal voorwaarden gesteld aan het afzien van
de toepassing van haar bevoegdheid, waaronder:
1. een inspanningsverplichting dat op 31 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan voor windturbines ter inzage ligt/heeft gelegen of een
omgevingsvergunning kan worden verleend;
2. optimale invulling in megawatts van windturbines in de twee provinciale zones.
Aan deze laatste voorwaarde menen wij met de voorliggende ontwerp -structuurvisie
Windenergie in Dordrecht te voldoen. Hiermee hebben we de basis gelegd om voor
het eind van dit kalenderjaar nadere stappen te kunnen zetten met concrete
initiatieven. Hiertoe is in de ambtelijke organisatie één loket/aanspreekpunt
ingesteld. Met de provincie zijn wij daarnaast momenteel in overleg, om de termijn
van 31 december 2015, waarbinnen de gemeente Dordrecht bevoegd gezag is, te
verlengen.

Afwijking provinciale verordening Ruimte
Onderwerp van gesprek in het overleg met de provincie is verder het voorstel in de
ontwerp -structuurvisie, om in afwijking van de geldende provinciale Verordening
Ruimte af te zien van windturbines in de Merwedezone.
Hiervoor is gekozen, omdat de mogelijkheid bestaat dat dan de reeds bestaande
overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico bij Du Pont toeneemt.
Verder is het niet reëel, dat de geluidsbelasting bij de aanwezige bedrijfswoningen
onder de wettelijke 47 Db Lden blijft. En vanwege de eeuwigdurende nazorgsituatie
van de voormalige stortplaats Crayenstein-West gaat het plaatsen van een
windturbine samen met hogere kosten. In vergelijking met de andere zoekgebieden
wonen in en om dit gebied veel mensen, waarbij de geldende normen wat betreft
hinder van slagschaduw en geluid voor diverse woningen worden overschreden. En
tot slot wordt met een lijnopstelling langs de rivier de open en weidse uitstraling
aangetast en gaat een individuele windturbine ten koste van de aantrekkelijkheid van
het groen -blauwe gebied en de hoofdroute naar de Biesbosch.
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Tot slot: Regionale Verkenning windenergie in de Drechtsteden uit 2013
In Bijlage 6 is ter informatie een notitie opgenomen over de Regionale Verkenning
windenergie in de Drechtsteden uit 2013. Sindsdien is het afgesproken informeel
bestuurlijk overleg de enige vervolgactiviteit geweest.
2. Ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht
De ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht levert input voor de
afweging waar windturbines in Dordrecht mogelijk zijn. In deze plan -milieueffectrapportage zijn verschillende varianten van mogelijke zones voor windturbines binnen
de vier zoekgebieden onderzocht op hun effecten voor geluid, slagschaduw, bodem,
archeologie, water, veiligheid, landschap, cultuurhistorie en ecologie.
Ter voorbereiding van een milieueffectrapportage is de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Windpark in Dordrecht opgesteld. Daarin is aangegeven op welke wijze
de hiervoor genoemde aspecten zijn onderzocht. Uw raad heeft deze Notitie 23
september 2014 vastgesteld. Geconstateerd wordt, dat het voorliggende ontwerprapport voldoet aan de in deze Notitie vastgelegde wijze van het onderzoeken van de
natuur- en milieuaspecten.
3. Voor inspraak vrijgeven van de ontwerp -structuurvisie Windenergie in

Dordrecht
Een structuurvisie is op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vormvrij. De
eigen gemeentelijke inspraakverordening biedt de ruimte daar waar sprake is van
een uitgebreide voorbereidingsprocedure af te zien van inspraak. Vanwege de
gevoeligheid van het onderwerp windenergie, reden waarom in dit geval is gekozen
voor een zorgvuldig proces, wordt voorgesteld te kiezen voor de mogelijkheid van
inspraak door de Dordtse bevolking na instemming door uw raad met de
ontwerpstructuurvisie Windenergie in Dordrecht.
Voor de communicatie in de komende periode is hieronder een voorstel uitgewerkt.
4 . Voor inspraak vrijgeven van de ontwerp-plan-milieueffectrapportage

Windpark in Dordrecht
Na instemming door uw raad met de ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark
in Dordrecht is inspraak door belanghebbenden mogelijk én vanuit regelgeving
vereist. Bovendien dient het rapport voor advies aan de landelijke commissie mer te
worden voorgelegd. Zij hanteert een reactietermijn van zes weken. Toezending aan
de commissie is mogelijk tijdens de inspraakperiode. Geadviseerd wordt dit in een
later stadium tijdens de inspraakperiode te doen, omdat de commissie de ingebrachte
zienswijzen in haar advisering betrekt. Haar advies kan tot voorstellen voor
wijzigingen in het plan mer rapport leiden al dan niet met consequenties voor de
definitieve structuurvisie Windenergie in Dordrecht.
Kosten en dekking
1. De tot nu toe gemaakte plankosten van de gemeente Dordrecht voor de ontwerpstructuurvisie Windenergie in Dordrecht en de ontwerp-planmilieueffectrapportage Windpark in Dordrecht zullen in de vorm van anterieure
overeenkomsten bij toekomstige initiatiefnemers in rekening worden gebracht.
Omdat pas bij de definitieve structuurvisie duidelijk is hoeveel windturbines
eventueel zouden kunnen worden gerealiseerd is het advies op dat moment een
voorstel voor te leggen over de wijze van verrekenen van de door de gemeente
gemaakte en nog te maken kosten. Daarbij zal tevens de mogelijkheid worden
meegenomen, dat zich geen initiatieven aandienen waarop de kosten kunnen
worden verhaald.
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Tot op heden gemaakte kosten en financiële dekking:
A. Fase stadsbrede communicatie en start mer-procedure aan de hand van

Notitie Reikwijdte en detailniveau
Onderzoek kansen voor windenergie in Dordrecht (Drechtsteden)

C 12.445,-

Regionale ureninzet

C 5.940,-

Budget Stadsontwikkeling
Totaal

C 28.000,C 46.385,-

B. Fase Uitvoeringsagenda 2014-2015

Budget Stadsontwikkeling
Ambtelijke capaciteit sector Stadsontwikkeling

C 50.000,C 37.625,Totaal

3D -productie en begeleiding ontwerp en inloopbijeenkomsten
(Programma duurzaamheid)

C 87.625,-

C 15.000,-

De financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de derde
verzamelwijziging van de begroting.
2. Eventuele planschade als gevolg van de realisatie van windturbineprojecten wordt
conform het gemeentelijk beleid voor kostenverhaal doorberekend aan de
initiatiefnemers. Dit verhaal van mogelijke planschade wordt eveneens in de
anterieure overeenkomst vastgelegd. Omdat de hoogte van de eventuele
vergoeding in de anterieure fase nog niet duidelijk is, wordt vastgelegd dat de
initiatiefnemer het volledig door de gemeente te betalen bedrag aan planschade
aan de gemeente terugbetaalt.

Communicatie en inclusief beleid
Voor toelichting op de in de inleiding van dit raadsvoorstel genoemde stadsbrede
communicatie over windenergie in Dordrecht wordt verwezen naar de Bijlagen 6 en 7.
Uiteraard wordt na instemming van uw raad ook uitgebreid gecommuniceerd over de
voorliggende ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht en het ontwerpmilieueffectrapport Windpark in Dordrecht.
In de lokale en regionale media en via diverse gemeentelijke kanalen (print en
digitaal) wordt de ter inzage legging van de ontwerp -structuurvisie en het conceptmilieueffectrapport bekend gemaakt en wordt op de mogelijkheid gewezen om
gedurende een periode van zes weken een zienswijzen (mondeling, schriftelijk en/of
digitaal) in te dienen. Tijdens deze periode wordt ook een informatiebijeenkomst
gehouden.
Beide ontwerpen worden toegezonden aan de deelnemers aan de
inloopbijeenkomsten en de instanties die waren uitgenodigd voor het vooroverleg.
Uiteraard wordt ook de website www4ordrecht.n1Lwindenergie hiervoor benut.
Inclusief beleid: Niet van toepassing.
Vervolg en evaluatie
Na de inspraakperiode en advisering van de landelijke Commissie-mer over het
ontwerp-milieueffectrapport Windpark in Dordrecht wordt voor de zomer van 2016 de
structuurvisie Windenergie in Dordrecht en het milieueffectrapport al dan niet in
gewijzigde vorm ter behandeling in het college en ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden.
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Bijlagen
1. ontwerp besluit;
2. ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht;
3. ontwerp-milieueffectrapport Windpark in Dordrecht;
4. bijlagenboek ontwerp-milieueffectrapport Windpark in Dordrecht;
5. notitie geluid en slagschaduw;
6. Bijlagenboek ontwerp -structuurvisie Windenergie in Dordrecht;
7. verslag inloopbijeenkomsten zoekgebieden;
8. rapportage vooroverleg instanties.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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