
 
 

 

Vragen ex artikel 53 

 

Onderwerp: participatie zoekgebied windmolens Avelingen - Gorinchem 

 

Geacht college, 

 

Vandaag hoopt de gemeenteraad van Gorinchem de RES 1.0 Alblasserwaard vast te stellen. Hierin 
zijn een tweetal zoekgebieden opgenomen voor windmolens. Eén van deze zoekgebieden grenst aan 
onze gemeente. Bijgaande plattegrond en impressie-foto schept hiervan een beeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Afgelopen jaar en begin dit jaar heeft de CDA fractie meerdere keren vragen gesteld over de 
kadernota grootschalige opwek van de gemeente Waalwijk. Mede n.a.v. deze vragen heeft u als 
college op 13 januari 2021 een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Waalwijk. In deze brief 
stonden drie thema’s centraal:  participatie, hoogte van windmolens en minimale afstand tot de 
bebouwing. 

Alhoewel op dit moment nog geen sprake is van een concreet windmolenplan bij Avelingen zijn we 
van mening dat we in deze fase, als goede buren, het gesprek hierover al moeten voeren met de 
gemeente Gorinchem en ook de inwoners uit Altena , die in de nabijheid wonen van dit zoekgebied, 
hier actief bij te betrekken. Deze plannen kunnen namelijk impact hebben op een aantal inwoners 
van Sleeuwijk en de inwoners die wonen aan of nabij Hoef, Kerkeinde en de Sleeuwijksedijk te 
Werkendam. 

 

Daarom hebben wij aan u de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat grenzend aan onze gemeente in Gorinchem op het 
industrieterrein Avelingen / Avelingen-Oost een zoekgebied is gedefinieerd voor 
windmolens? 

2. Zijn we als gemeente Altena hierover door de gemeente Gorinchem in kennis gesteld? 



 
 

 

3. Heeft de gemeente Altena gebruik gemaakt van haar recht op inspraak op de RES 1.0 
Alblasserwaard? Zo ja, kunt u ons een kopie geven van deze inspraakreactie? 

4. Op welke wijze hebben we als gemeente Altena inspraak op de eventuele 
windmolenplannen van de gemeente Gorinchem? Vindt hierover ook overleg plaats tussen 
beide gemeenten? 

5. Bent u het eens met het CDA Altena dat bij een eventuele verdere planvorming, in het kader 
van een goede participatie, ook de inwoners uit de gemeente Altena die wonen binnen een 
cirkel van 1 kilometer actief benaderd moeten worden?  Zo ja, welke rol ziet u hierbij voor de 
gemeente Altena? 

6. Bent u bereid om de standpunten zoals u die in de brief van 21 januari jl. heeft gedeeld met 
de gemeenteraad van Waalwijk,  m.b.t. minimale afstanden tot windmolens, hoogte van de 
windmolens en participatie in te brengen in een overleg met de gemeente Gorinchem? 
 
 

Hoogachtend,  

 

Arno Bouman, raadslid CDA Altena 

Gerard Vos, burgerraadslid CDA Altena 


