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Moeten de windturbines op Avelingen bij Gorinchem er hoe dan ook komen? 

Inwoners van Sleeuwijk bekruipt het gevoel steeds meer dat het antwoord op 

deze vraag ‘ja’ is. ,,Volgens de huidige regels mag het gewoon niet, dus 

waarom ga je anders door met onderzoeken?’’ 

Jurist Pieter Winius en werkgeversadviseur Jurjen van Ligten begrijpen er niets 

van. Ze wonen beiden in Sleeuwijk. Sinds duidelijk is dat de gemeente Gorinchem 

ter hoogte van Avelingen - aan de overkant van hun dorp - windturbines wil 

plaatsen, volgen ze de ontwikkelingen met argusogen. En ze staan niet alleen, want 

verscheidene Sleeuwijkers maken zich grote zorgen. 

Zij behoren tot het gezelschap dat een half jaar geleden honderden vragen 

afvuurden op de deskundigen van Team Avelingen. Tijdens deze online 

bijeenkomst in februari herhaalden die regelmatig dat er nog een heleboel 

onderzocht moet worden. Inmiddels ligt er een tussentijds onderzoek van 

Bosch & van Rijn waarin open eindjes zitten. Toch gaan de deskundigen 

donderdag 24 augustus in Hotel Gorinchem proberen belangstellenden zo 

goed mogelijk bij te praten tijdens een informatiemarkt. 

Zwart op wit 

,,In dat tussentijds onderzoek staat zwart op wit dat hoe je de windturbines 

ook neerzet op de landtong in de Merwede dit niet lukt zonder de huidige 

regels te overtreden. Maar vervolgens schrijven de onderzoekers dat 

aanvullend onderzoek nodig is en nu wordt uitgevoerd. Hoe dan?’’ vraagt 

Van Ligten zich af. ,,Ik begrijp niet waarom er dan nog vervolgonderzoeken 

moeten komen.’’ 
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Maar inmiddels begrijpt Van Ligten het wel. ,,Dankzij het werk van Pieter 

Winius. Hij is na die online bijeenkomst zijn eigen onderzoek begonnen 

omdat hij iets niet begreep en antwoord wilde. Er blijkt dus veel meer 

informatie te zijn dan door Team Avelingen met ons als burgers wordt 

gedeeld.’’ 

je kunt als overheid geen besluiten nemen op 
grond van regels die nog niet bestaan 
Pieter Winius, Jurist en inwoner van Sleeuwijk 

Winius haalde via de Wet Open Overheid rapporten boven tafel waarover 

door Team Avelingen niet wordt gerept. ,,Of slechts in de marge. Feit is dat 

ons informatie wordt onthouden’’, stelt Winius. ,,Zo weten alle betrokkenen 

bijvoorbeeld al een paar jaar dat windturbines bij Gorinchem hoe dan ook te 

dicht op de vaarweg komen te staan. Maar... zij sorteren voor op een 

advies dat onderzoeksorganisatie TNO in 2016 gaf om de huidige regels 

aan te passen. Dat is tot nu toe niet gebeurt én je kunt als overheid geen 

besluiten nemen op grond van regels die nog niet bestaan.’’ 

Rijkswaterstaat ziet het verleggen van de rand van de vaarweg aan 

Gorcumse zijde als een mogelijke oplossing. ,,Hierdoor komen de turbines 

vanzelf op grotere afstand te staan. Je versmalt daarmee de toch al drukke 

vaarweg. Maar dan nog, die turbines gaan sowieso storingen geven op de 

scheepsradar. Volgens het rapport van Bosch & van Rijn moet dit nog 

worden onderzocht, maar er liggen twee rapporten uit 2019 waarin staat dat 

er problemen ontstaan. En deze onderzoeken van Royal Haskoning DHV 

én TNO zijn bij de gemeente Gorinchem en Rijkswaterstaat sinds die tijd 

bekend.’’ 

Defensieradar Herwijnen 

De problemen die spelen voor de scheepvaart - er vallen gaten in het 

radarbeeld - ontstaan volgens Winius ook voor de Defensieradar in 

Herwijnen. ,,Die staat er weliswaar nog niet, maar Defensie heeft 

Gorinchem al laten weten dat wat haar betreft die windturbines niet kunnen 

worden gebouwd.’’ 
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,,Pieter Winius heeft alleen het onderdeel scheepvaart uitgediept. Maar is 

er over de andere losse eindjes ook meer bekend dan wordt gedeeld’’, 

vraagt Van Ligten zich af. ,,Let wel, we zijn in Sleeuwijk niet tegen de 

energietransitie. Maar we krijgen wel het gevoel dat op dit moment de 

informatie die wordt gedeeld bewust gedoseerd wordt. Geef als overheid 

het complete plaatje, als je betrouwbaar wilt blijven.’’ 

 


