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Raadsinformatiebrief 

 
 
Brief van het college aan de raad 
 
onderwerp 
Windenergie Gorinchem / windenergie Waalwijk 
 
samenvatting 
Gemeente Gorinchem en gemeente Waalwijk informeren via een brief en 
online bijeenkomst betrokkenen over hun plannen rond windmolens. Ook 
een aantal inwoners van Altena ontvangt een brief. Via de krant informeren 
wij alle inwoners van Altena over deze ontwikkelingen.  
 
 
van de raad gevraagde actie 
Kennis nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van windenergie in de 
gemeenten Gorinchem en Waalwijk. 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Zoals bij u bekend zijn onze buurgemeenten Gorinchem en Waalwijk al 
enige tijd bezig met planvorming met betrekking tot windturbines nabij 
onze gemeentegrens. Wij informeren u graag over de actuele 
ontwikkelingen. 
 
Gorinchem 
De RES Alblasserwaard is op 13 april 2021 door de gemeenteraad van 
Gorinchem vastgesteld. In deze RES zijn zoekgebieden aangewezen voor 
het plaatsen van windturbines. Eén van deze zoekgebieden is Avelingen, 
direct langs onze noordgrens bij Sleeuwijk. 
Zoals wij u eerder hebben meegedeeld zijn wij al langer in gesprek met 
Gorinchem over duurzaamheid in brede zin en meer specifiek over 
genoemde zoekgebieden. Eerder heeft Gorinchem aangekondigd dat de 
volgende stap in het proces een haalbaarheidsonderzoek is. De 
gemeenteraad van Gorinchem heeft daarbij aan het college meegegeven 
“de omliggende gemeenten goed mee te nemen in de ontwikkelingen 
omtrent windmolens”. 
Bij de verkenning wordt de haalbaarheid van windmolens onderzocht voor 
wat betreft ruimtelijke inpassing, financiële haalbaarheid en 
maatschappelijk draagvlak. 
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In januari zal de gemeente Gorinchem grootschalig brieven versturen waarin de 
verkenning van (on)mogelijkheden voor windturbines wordt aangekondigd. Ook een 
deel van de inwoners van Altena zullen deze brief ontvangen. Het gaat dan om een deel 
van de kern Sleeuwijk en woningen langs het Kerkeinde en de Hoef en in het gebied 
tussen de A27 en de kern Werkendam. Over de inhoud en verspreiding van de brief 
heeft ambtelijk overleg met de gemeente Altena plaatsgevonden. 
 
In de brief zal een informatie-avond worden aangekondigd die in februari wordt 
georganiseerd. Wij zullen hier via onze gebruikelijke kanalen aandacht aan besteden. 
Als college volgen wij de ontwikkelingen in Gorinchem nauwlettend. Wanneer er 
relevante ontwikkelingen te melden zijn zullen wij u hierover informeren. 
 
Het college van Gorinchem heeft overigens een raadsinformatiebrief aan de 
Gorinchemse raad gestuurd. Deze is te vinden via: 
https://gorinchem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/c94fdc14-3dad-45c2-91b6-
a62f2aeda424 
 
Waalwijk 
De gemeenteraad van Waalwijk heeft afgelopen januari de Kadernota grootschalige 
opwek vastgesteld. Zoals bij u bekend hebben wij in oktober een zienswijze ingediend 
op het concept van deze nota. Daarnaast hebben wij op 13 januari van dit jaar nog een 
brief gestuurd aan de gemeenteraad van Waalwijk waarin wij hebben gepleit voor 
minimale afstandsnormen, een kleine tiphoogte in overweging hebben gegeven en 
onze voorkeur voor een clusteropstelling boven een lijnopstelling hebben benadrukt. 
Graag verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 2-10-2021 en het afschrift van 
genoemde brief.  
 
Als vervolg op de Kadernota grootschalige opwek en als eerste stap in de m.e.r.-
procedure heeft de gemeente Waalwijk nu een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) opgesteld. Deze NRD is met ons gedeeld en wordt van 23-12-2021 tot en met 16-
2-2022 ter inzage gelegd. Binnen deze periode is er gelegenheid om zienswijzen in te 
dienen op de NRD.  
 
Vooruitlopend op de NRD heeft de gemeente Waalwijk op 22 en 25 november twee 
participatiebijeenkomsten georganiseerd. Hier waren relatief veel inwoners van Altena 
aanwezig.  
 
Tijdens de inzageperiode van de NRD wordt op 18-1-2022 een digitale informatie-avond 
georganiseerd. Huishoudens in Altena binnen een bepaalde straal rond het zoekgebied 
hebben een brief ontvangen over de terinzagelegging en de informatieavond. Wij 
publiceren dit bericht ook via onze gemeentepagina in de krant.  
Via de gebruikelijke kanalen hebben wij onze inwoners op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen en van de informatiebijeenkomst. 
 
Meer informatie over de m.e.r.-procedure en de concept NRD is te vinden via: 
https://www.waalwijk.nl/inwoners/onderzoek-naar-milieueffecten_43688/ 
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Wij zullen de NRD aandachtig bestuderen en bekijken in hoeverre de eerder door ons 
ingebrachte punten zijn verwerkt. Wanneer wij een zienswijze hebben ingediend 
ontvangt u hiervan een afschrift. In de tussentijd zullen wij ambtelijk en bestuurlijk met 
de gemeente Waalwijk in gesprek blijven. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris, 
  

de burgemeester, 
  

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 

 


