Inspraak Stichting Bewonerscomité LindtWind Sprekersplein Commissie Fysieke
Leefomgeving, Dordrecht 22 mei 2018 – info@LindtWind.nl
Geachte Commissieleden,
Mijn naam is Francis van Oorschot VZ van Stichting Bewonerscomité LindtWind uit Zwijndrecht.
Vertegenwoordiger van honderden families aan de overkant van de rivier. Uw buren. Wij vrezen voor
onze leefbaarheid en gezondheid door de windturbine die ook nog eens over water gaat draaien,
waardoor de overlast alleen maar wordt vergroot, in een gebied waar de leefbaarheid al onder zeer
zware druk staat.
Vijf minuten spreektijd. Dat is erg weinig. Zeker gezien het feit, dat de meesten van u hier gloednieuw
zijn in de Raad. Vorig jaar september was de stemming 20 -22 voor de VVGB. Twee stemmen verschil.
Dat betekende voor ons, dat er dus bijna 50% van de Raadsleden geen voorstander was van deze
windturbine. En nu moet u, net nieuw in functie, een definitief besluit nemen. Ik ga in vogelvlucht door
onze belangrijkste argumenten en vragen die wij nog steeds hebben over deze betwiste windturbine,
omdat het in onze ogen een vreemd verhaal is geworden en allesbehalve transparant en democratisch.
✓ Krabbegors is onderdeel van het Zeehavengebied, een gezoneerd industrieterrein, net als
Groote Lindt in Zwijndrecht. Vergeten wordt, dat net aan de overkant de woonwijken van
Zwijndrecht liggen, met als gevolg geluidsoverlast, laagfrequent geluid, fijnstof en slagschaduw
als gevolg van deze turbine. ‘Het is allemaal volgens de wettelijke norm’, wordt er gezegd. Ga
naar Heenvliet Geervliet om de ervaringen van de bewoners daar te horen. Ze dwalen ’s nachts
over straat omdat ze niet kunnen slapen. Allemaal volgens de norm.
✓ De bewoners van Zwijndrecht hebben geen faire kans gekregen om bezwaar te maken tegen
de structuurvisie door het gebrek aan communicatie vanuit Dordrecht en Zwijndrecht.
✓ Er is een switch gemaakt naar deze locatie, terwijl de Merwedezone al jaren in de
verordeningen stond. Daar wordt nu volop woningbouw ontwikkeld voor het duurdere
segment. Papendrecht is uit de gevarenzone. Wordt het afgeschoven op de probleemwijken?
✓ In de vergunningaanvraag, op de site van Drechtse Wind, overal wordt gesproken over
meerdere turbines op Duivelseiland. Wat is nu echt de bedoeling?
✓ ‘We horen nooit iets uit Zwijndrecht’, en ‘er is al zoveel lawaai dan kan die molen er wel bij’
waren argumenten van een raadslid in september. Nu wil Zwijndrecht zich laten horen, en
worden sommige sprekers ontmoedigd.
✓ 170 Zienswijzen, waarvan 150 uit Zwijndrecht. Ze zijn allemaal op één hoop gegooid in een
nota van beantwoording, waarin cruciale vragen niet zijn beantwoord of onjuist, zoals;
o De rollen van gemeente Dordrecht als aandeelhouder van HVC, aandeelhouder in de
ECD, het overheidsorgaan dat de VVGB dient af te geven, en de vasthoudendheid voor
deze locatie.
o Vragen over de betrokkenheid van waterschap HHSK afgedaan met: ‘foutje op de
website en is gecorrigeerd.’ Staat er nog steeds.
o Waarom is er uitstel van bodemonderzoeken en sanering op het HVC-terrein
Duivelseiland, dat zwaar verontreinigd is? Uitstel omdat de subsidie nog niet verleend
is. Is dat de reden om daar per se die vijfde windturbine te plaatsen?
✓ Hoe is de financiering van deze windturbine geregeld? De gemeente Dordrecht geeft aan in
reactie op een WOB, dat de Wet Openbaarheid Bestuur niet op HVC en de ECD van toepassing
is, en dat zij geen beschikking heeft over de financiële businesscase. Begrijpt u het nog?
✓ Afwijzen van de vergunningaanvraag geeft een verlies van 150.000 Euro. Is dat dan reden om
maar ja te zeggen tegen deze turbine op déze plek?
✓ De grond moet nog verkocht worden op Dordtsche Kil IV. Is dat de reden om de turbine op
Duivelseiland te plaatsen?
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De argumenten, dat Dordrecht zit te springen om een participatiemolen, vanwege de zo noodzakelijke
energietransitie in Dordrecht, die absoluut op die ene plek moet komen, is in onze ogen een drogreden.
Een turbine die met passen en meten, niet hoger dan 120 meter, tussen de bedrijven wordt neergezet,
recht tegenover de woonwijk Kort Ambacht in Zwijndrecht, op de drukst bevaren rivier van Europa,
met bijna iedereen tegen, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Wat zijn hier nu werkelijk
de belangen?
De Merwedezone opgave was goed voor 40MW. Die is klaarblijkelijk komen te vervallen. Op Dordtsche
Kil IV is nog ruimte genoeg. Om heel Dordrecht te voorzien van duurzame windenergie, betekent dat
er ongeveer 60 windturbines moeten worden neergezet. Dat gaat echt niet gebeuren. Die ene turbine
op deze plek zal het verschil niet maken.
Laat de symboolpolitiek, dubbele agenda’s, en schijnbaar tegenstrijdige belangen van gemeente en
HVC, niet winnen van uw verantwoordelijkheid naar de burgers toe, waaronder geen draagvlak is voor
dit plan, is ons dringende verzoek. Immers, we zijn allemaal onderdeel van de Drechtsteden, dus maak
geen onderscheid. Neem uw verantwoordelijkheid voor ons als volksvertegenwoordigers en stop dit
hele spel. Wij vragen om transparantie, zorgvuldigheid en gelijkheid in dit besluitvormingsproces. Er is
een alternatief op Dordtsche Kil IV, maar geen weg terug voor de leefbaarheid van de bewoners in
Zwijndrecht.
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