
J.F.C. (Jan) Willemsens

Dordrechtseweg 100 

3329 KW DORDRECHT

Dordrecht, 2 april 2021

Betreft: Regionale Energiestrategie A16 - uitbreiding Onderzoeksgebied

Geachte heer / mevrouw,

Voorstel uitbreiding Onderzoeksgebied Oostzijde (groen)

<2.

Wij staan achter de stap van de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden om met haar burgers in 
gesprek te gaan over duurzame energie in onze omgeving. Wij staan achter het plan om in te zetten 
op duurzame energie. Tijdens de drie algemene bijeenkomsten en de bijeenkomst voor 
grondeigenaren hebben wij meermaals gepleit om het onderzoeksgebied richting het oosten uit te 
breiden, zoals weergegeven in afbeelding 2 en Bijlage 1. De drie groene makers zijn onze woningen 
en wij hebben in dit gebied meerdere percelen in eigendom. Op deze uitgestoken hand is helaas niet 
ingegaan, helaas hebben wij geen bericht of verzoek tot gesprek mogen ontvangen. Wij zien dit als 
een gemiste kans. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om u deze briefte sturen.
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Deze brief hebben wij gezamenlijk, de families Kadijk, Bastiaansen en Willemsens opgesteld en naar 
u verstuurd. Wij zijn drie akkerbouwers die vanaf eind jaren '90 met ons gezin in de landbouwpolder 
van Dordrecht wonen. Onze adressen zijn respectievelijk Blindeweg 7 (3329 LM), Blindeweg 9 (3329 
LM) en Dordrechtseweg 100 (3329 KW). De reden dat wij deze brief sturen is omdat wij de afgelopen 
periode actief deel hebben genomen aan de participatiebijeenkomsten van de Regionale 
Energiestrategie deelgebied A16. Deze brief zenden wij naar aanleiding van de bekendmaking van 
het Uitwerkingsgebied en de Zoekgebied (figuur 1), door Royal HaskoningDHV op dinsdag 9 maart 
jongstleden.
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Afbeelding 1: Afbeelding 2:



Wij hebben de percelen aangeboden omdat ons bij de bijeenkomsten het volgende opviel:

(3) Er ten zuiden van het Onderzoeksgebied vogeltrekroutes zijn;

(4) Er vertelt werd dat met windmolens grotere stappen gezet kunnen worden;

(5) Wij anders dan bij zonne-energievelden wel ons bedrijf kunnen behouden en voortzetten;

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

R.CJ.M. (Ron) Bastiaansen

Blindeweg 7 
Dordrecht

Met de aanbieding willen we extra onderzoeksruimte bieden om de overlast te voor de omgeving 
én natuur te beperken. Wij zijn met z'n drieën bereid om wat extra overlast te dulden als daardoor 
de totale overlast op een grotere groep minder wordt. Wij zijn ons ervan bewust dat onze percelen 
dichter bij de wijken Wilgenwende en Sterrenburg liggen, maar wat Royal HaskoningDHV aangaf was 
dat dit in de volgende fase dit verder onderzocht moet worden.

(2) De uitgesproken zorg door de aanwezigen was dat de windmolens veel overlast veroorzaken, 
vandaar dat onze gedachte is maak een groter zoekgebied en vul die dan zo goed mogelijk in 
overleg met elkaar (omwonenden, agrariërs, gemeente en andere burgers) in;

(1) Royal HaskoningDHV liet op kaarten liet zien dat er erg weinig ruimte is voor windmolens in 
Dordrecht is;

We hopen dat we met dit aanbod de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden meer kans op de 
succesvolle invulling van de ambitie kunnen bieden. Indien u vragen heeft of verder wilt praten over 
ons aanbod kunt u contact met opnemen Jan Willemsens via: 06 215 125 42 of 
ian@willemsens.demon.nl.

S.R. (Remo) Kadijk

Blindeweg 9 
Dordrecht

J.F.C. (Jan) Willemsens

Dordrechtseweg 100 
Dordrecht



Verzendlijst
Verzonden per e-mail aan:

1. Dhr. H. van der Linden wethouder duurzaamheid Dordrecht

2. Dhr. Leemans ambtenaar duurzaamheid Dordrecht

3. Mevr. J.E.T.M. van Dongen wethouder duurzaamheid Zwijndrecht | voorzitter RES-Drechtsteden

4. Dhr. J. Reedijk programmamanager Energietransitie Drechtsteden

5. Mevr. R. Sweers beleidsmedewerker Energie gemeente Dordrecht

Via griffier6. aan politieke partijen gemeente Dordrecht

Dhr. W. Verbakel7. voorzitter burgercoöperatie Drechtse Energie

Dhr. B. Potjer8.

9. Via griffier aan Statenfracties provincie Zuid-Holland

10. dhr. O. van Saane beleidsmedewerker Energie provincie Zuid-Holland

Bijlage 1 - Voorstel uitbreiding ten oosten

Gedeputeerde Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie 
provincie Zuid-Holland

In onderstaande afbeelding treft u de percelen die wij gezamenlijk in eigendom hebben aan. Deze 
hebben wij in groen gearceerd. Tussen de Wieldrechtse Zeedijk en de rand van het groen gearceerde 
gebied hebben wij ook percelen in eigendom. Deze willen we aanbieden omdat dat in onze beleving 
veel te dicht op de woningen komt.




