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Aan
de heer G.J. Kleinpaste
van fractie GewoonDordt

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 24 januari 2023
Ons kenmerk 2023-0009943
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Duurzaamheid en energietransitie

Geachte heer Kleinpaste,

Bij ongedateerde brief, bij ons ingekomen op 20 december 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie GewoonDordt vragen gesteld inzake duurzaamheid en energietransitie.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Onder welke voorwaarden is het college bereid het plaatsen van 
zonnepanelen in de 19de-eeuwse schil toe te staan?

Antwoord Het is mogelijk om, onder voorwaarden, zonnepanelen te plaatsen. Het
criterium is dat ze niet goed zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. 
Er wordt maatwerk geleverd, waarbij wordt meegedacht in 
alternatieve oplossingen. Daarnaast onderzoeken we of er 
mogelijkheden zijn om geldende voorwaarden te verruimen.

Vraag 2. Op welke plaatsen in de 19de-eeuwse schil kan er ondanks het 
beschermd stadsgezicht toch overgegaan worden tot het plaatsen van 
alternatieve energiebronnen om inwoners te kunnen laten inspelen op 
de energiecrisis?

Antwoord In aanvulling op het vorige antwoord, zijn we aan het onderzoeken of 
en hoe het mogelijk te maken is, om op de vele platte daken binnen 
het beschermd stadsgezicht zonnepanelen te realiseren ten gunste 
van panden waar dit moeilijker te realiseren is.

Vraag 3. Onder welke voorwaarden is het college bereid aanvragen van 
inwoners die een kleinschalige windturbine (zie foto) willen plaatsen te
honoreren?

Antwoord Als het binnen het bestemmingsplan past en geen belemmering 
(mogelijk geluid- en trillinghinder) voor omwonenden oplevert.

Vraag 4. Tot welk bedrag kan het college de leges die momenteel door de 
omgevingsdienst in rekening worden gebracht voor een vergunning 
voor een windturbine (849 euro) verlagen?

Antwoord De plaatsing van (kleinschalige) windturbines in de gebouwde 
omgeving is vergunningplichtig maar ook, zeker met betrekking tot 
plaatsing bij woningen, een nieuwe ontwikkeling. Wij ondersteunen 
verduurzamingsmaatregelen van onze inwoners en we achten het dan 
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ook verstandig om nader te onderzoeken wat passend is bij deze 
ontwikkeling.

Vraag 5. Waarom is er eigenlijk een vergunning nodig voor het plaatsen van 
een kleine windturbine?

Antwoord Zie antwoord bij vraag 3. Daarbij is het voorstelbaar dat buren hier 
overlast van kunnen ervaren. Met een vergunningaanvraag kan 
worden voorkomen dat achteraf, nadat de investering is gedaan, 
turbines moeten worden verwijderd omdat er overlast is voor buren.

Vraag 6. Welke maatregelen kan het college nemen om de regels die gelden 
voor de inwoners om hun huis te verduurzamen aanzienlijk te 
vereenvoudigen?

Antwoord Wij ondersteunen inwoners via informeren, stimuleren, adviseren en 
ondersteunen. Dat doen via verschillende instrumenten variërend van 
een energieloket tot de energiehulp. Daarnaast is duidelijke 
regelgeving ook van belang. We hebben aandacht voor actualisatie en 
aanpassing voor regelgeving die niet meer passend is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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