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Introductie
Bespreking besluit ECD (HVC en Gemeente Dordrecht) de ontwikkeling van de windmolen op
Krabbegors stop te zetten

Voorwoord voorzitter:
Excuses voor het in vaak in de spam komen van de uitnodigingen die voor deze vergadering
verstuurd zijn. Dit wordt door het bestuur geëvalueerd.

Er zijn geen zaalmicrofoons.

Speciale vergadering, er is dus geen verslag van de vorige ALV ter goedkeuring. Komt op
volgende ALV.

Opening voorzitter Willy Verbakel

Adri Bakker (hierna AB) doet een voorstel om agendapunt 3 te splitsen in 3a en 3b. Dit om de
moties in te brengen samen met de zienswijze. Dit voorstel wordt niet ondersteund door
voorzitter, moties kunnen separaat uitgedeeld worden en worden ingediend na de
toelichting door het bestuur.

Toelichting Joost Leemans (hierna JL ECD-Gemeente Dordrecht- opgavemanager duurzame
stad Dordrecht)
Rik van der Linden is absent als gevolg van Corona

Korte samenvatting van de gang van zaken sinds de start van het project:
● In 2016 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend
● In 2018 is het voorstel door de gemeenteraad geaccordeerd
● Daarna bezwaar: ongeveer 1 jaar, beroep aangetekend
● In 2021 is er een voorlopige uitspraak ten gunste van de ECD gedaan voor de

bouwfase: daarna is er een voorlopige voorziening ingediend maar door arrest Nevele
voor alle windmolens is een MER-procedure nodig. De Raad van State heeft nog geen
uitspraak gedaan.

● De business case wordt verslechterd doordat de beoogde windmolen uit productie
wordt genomen, daarnaast zijn de gestegen grondstofprijzen en SDE minder gunstig.
Hierdoor is de business case negatief in 2022. In combinatie met het traject bij de RvS
procedure is het besluit dat het onverantwoord is om de business case uit te voeren.

Vanuit de Drechtse Energie wordt aangegeven dat de ECD Drechtse Energie niet tijdig en
voldoende geïnformeerd heeft over de besluitvorming én de gewijzigde business case in dit
traject.

Inzet van de gemeente is een: mix van duurzame middelen: de structuurvisie wordt herzien.



Toelichting Dion van Steensel (hierna DvS ECD-HVC)
1) Teleurstelling over het niet realiseren van de 5de windmolen
2) Financieel contact geweest: business case is verslechterd door een duurdere molen

met SDE die onder druk staat
3) Besluit is door HVC zelf genomen: grond is 2 jaar geleden verkocht (was 12 jaar in

bezit). Met de eis om daar windmolen te bouwen. Besluit moest genomen worden in
voorjaar 2022: keuze is toen gemaakt door HVC.

Verdere toelichting HVC:
● Kosten grond is niet ingebracht in de business case
● Uren en tijd (220k) zijn niet compleet
● Tegenstand van het verzet is legitiem maar wel frustrerend: inspraak is verworden tot

frustreren

Vragen n.a.v. toelichting:
Zijn alternatieven bekeken?
JL: alternatieven zijn bekeken met tweedehands windmolens, verder is in de huidige
structuurvisie focus met name op zon-op

AB:
● Arrest is van toepassing op windmolens en niet op windparken
● Ontwikkelaar houdt rekening met molen
● Ruimtelijke invulling is nog altijd dat er een windmolen komt

JL: business case is afgeschoten, ontwikkelaar heeft ruimte in het contract. Perceel is er nog
steeds; er kan nog altijd een windmolen komen die neergezet wordt door de ontwikkelaar.

Bestemming is nog altijd op Krabbegors dat er een windmolen komt. Beslissing  van HVC en
ECD o.b.v. business case  is om de molen niet te bouwen.

Teleurstelling over het traject en vraagt toezegging naar de toekomst, hoe zien de partijen
van ECD dit?
JL: wil toe naar een structurele samenwerking met DE, al zal de focus initieel zijn op
zonprojecten. In combinatie met de structuurvisie zal de gemeente alle mogelijkheden voor
samenwerking blijven exploiteren.

Er is meer dan een business case, maar een hele andere opgaaf: CO2 reductie en
energietransitie. Is dit meegenomen?
Dit is niet meegenomen.

Eelco Linnert geeft een toelichting op de business case
DE heeft de business case uit 2016 gekregen, hier zaten diverse verkeerde aannames in:

● SDE is bijgesteld met 20% lager
● Energieopbrengsten waren 20% lager, van 5000 MWh naar 4200 MWh

Dit was reeds bekend in 2018; het is een gemiste kans om dit niet te communiceren naar DE,
de kans om de business case voor DE verder te ontplooien.



Vier ingebrachte moties
Verontruste leden hebben moties ingebracht om:

1) Interne proces evaluatie
2) WOB proceduress
3) Realisatie van windmolen onderzoeken
4) Nieuwe samenwerking moet onderhavig zijn aan professionele contracten

Diverse vragen over de moties:
● Moties worden ingegeven door wantrouwen en kijken weinig vooruit naar hoe we

duurzaamheid gaan invullen voor Dordrecht en de Drechtsteden.
● Zijn de moties geen motie van wantrouwen naar het bestuur? Dit is niet de insteek

van de moties en puur ingegeven om hiervan te leren.
● Zijn er concrete plannen om versneld in de regio initiatieven te ontplooien?
● Is er contact geweest met de ontwikkelaar?
● Er is contact geweest en de ontwikkelaar ziet dat op dit moment niet zitten.

DvS: grond is voor 7 mio gekocht door HVC en stond 5 jaar te koop nadat HVC de
grond niet meer nodig had: Er waren 2 potentiële kopers, o.a. het Rotterdams
Havenbedrijf die daar de installatie van de molen wilde voorkomen. HVC en DE
hebben gezamenlijk opgetrokken om te voorkomen dat het Rotterdams Havenbedrijf
de molen verhinderde. Ook de andere koper wilde daar geen molen . HVC is daar niet
op ingegaan. Bij de huidige koper Borghese heeft HVC contractueel afgedwongen dat
de ECD binnen 2 jaar een molen mocht neerzetten. Die 2 jaar is helaas te kort
gebleken.

Reactie bestuur op ingediende moties:
1) Akkoord om bestuurlijk te evalueren met studenten / intern en ombouwen tot een

concreet voorstel.
2) Zeer omvangrijk traject, en liever in optie 1 integreren.
3) Conclusie is dat molen Krabbegors voorbij is: bestuur ziet dit als een zinloze exercitie:

wel om dit te onderzoeken voor het hele eiland. Motie wordt afgewezen.
4) Dit wordt nu reeds gedaan.

De indiener trekt de moties in met de afspraak dat het bestuur een onderzoek door
studenten zal entameren en een werkgroep zal opzetten welke gaat uitzoeken waar en hoe
op het Eiland van Dordt windturbines kunnen worden gerealiseerd.

Rondvraag
Geen vergaderingen meer in de Wilhelminakerk vanwege de slechte akoestiek voor een
vergadering


