Motie bescherming bedrijven Krabbegors tegen slagschaduw

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 juni 2018,
Constaterende dat:
• Er zich een meerderheid lijkt af te tekenen in de Dordtse gemeenteraad voor het afgeven van
een verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van een Windturbine op Krabbegors;
• Bewoners wettelijk beschermd worden tegen overlast door slagschaduw van windturbines;
• Er onvoldoende beschermende normen tegen slagschaduw zijn voor bedrijven;
• Er door de initiatiefnemer bij de behandeling in de commissie reeds is toegezegd de overlast
te willen beperken conform de normen die gelden voor bewoners, te weten maximaal 6 uur
slagschaduw per jaar.
Overwegende dat:
• Er veel bedrijvigheid is in de directe omgeving;
• Er vanuit de Dordtse bedrijven en Bedrijfsinvesteringszones is aangegeven overlast te
verwachten van schaduw en angst te hebben voor leegloop;
• Bij deze bedrijven mensen werken die in hun thuissituatie beschermd worden tegen
slagschaduw van een windturbine en hier op de werkomgeving ook eenzelfde bescherming
verdienen;
• De toezegging door de initiatiefnemer reeds is gedaan richting de gemeenteraad dat een
'stilstandregeling' mogelijk is voor het beperken van de overlast tot maximaal 6 uur per jaar;
• Deze toegezegde stilstandregeling in de formele stukken nergens is opgenomen of
vastgelegd;
• We in 2022 in de top 5 KB-vriendelijkste grote gemeenten in Nederland willen behoren;
• We willen voorkomen dat Dordtse bedrijven en ondernemers 'van het kastje naar de muur'
gestuurd worden tussen de verschillende overheden en initiatiefnemers;
• De gemeente Dordrecht richting het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland) een verzoek kan
doen om een 'maatwerkvoorschrift'.
Verzoekt het college:
• De belangen van de Dordtse ondernemers en het bedrijventerrein te behartigen en bij het
verstrekken van de verklaring van geen bedenkingen richting het bevoegd gezag (provincie
Zuid-Holland) een verzoek te doen tot, en zich hard te maken voor, de reeds toegezegde
stilstandregeling van maximaal 6 uur hinderlijke slagschaduw per jaar gedurende de
geldende werktijden in de omgeving en hiervoor een maatwerkvoorschrift op te stellen naar
aanleiding van de omgevingsvergunning.
En gaat over tot de orde van de dag.
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