
 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Windenergie 
A16 
 
Uitgave 10 
Maart 2017 
 
 
In deze nieuwsbrief: 
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Nieuwsbrief windenergie  

Deze nieuwsbrief beschrijft de ontwikkelingen bij de planvorming rond de komst van 

windmolens in een strook van ongeveer 1 km langs beide zijden van de A16 in 

Brabant. De voorbereidende procedures zijn gestart. U vindt meer informatie op 

onze website. 

 

 

Publieksavonden op 30 maart en 5 april 

 

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert 

houden voor alle betrokkenen publieksavonden over windenergie langs de A16. Inwoners uit 

Breda en Zundert zijn welkom op 30 maart in de Koutershof in Rijsbergen. Inwoners uit 

Moerdijk en Drimmelen (en Breda-Noord) zijn op 5 april welkom in Plexat in Wagenberg. 

Mocht u verhinderd zijn op de avond van uw eigen gemeente, dan bent u uiteraard welkom 

op de avond van de andere gemeenten. In het bijgevoegde formulier kunt u dit aangeven.  

 

Op deze avonden presenteren de provincie en gemeenten de 24 ‘opstellingsvarianten’ van 

windmolens langs de A16. De varianten laten zien waar en in welke opstelling de windmolens 

kunnen komen te staan. De windmolens leveren straks de energie voor minimaal 60.000 

huishoudens (100 MW) langs de A16. Tijdens de bijeenkomsten horen we graag uw 

opmerkingen over de verschillende varianten. Ze staan ook op onze website: 

www.brabant.nl/opstellingsvarianten.  

 

Uw mening is belangrijk omdat van de 24 varianten er ongeveer twaalf worden onderzocht in 

de Milieu Effect Rapportage, de m.e.r. De stuurgroep bepaalt op basis van de opgehaalde 

informatie welke varianten het meest kansrijk zijn en dus onderzocht zullen worden. In de 

stuurgroep zitten gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie en de wethouders van 

de vier gemeenten. 

 

Programma 

De avond is een inloopavond. U kunt op 30 maart of 5 april binnenlopen tussen 19.00 uur en 

21.30 uur.  

De locaties zijn 

30 maart, St. Koutershof, Koutershof 4, 4891 CV RIJSBERGEN, tel. 076 596 2191 

5 april, Cultureel Centrum Plexat, Kerkstraat 22, 4845 ED WAGENBERG, tel. 076 593 4095 

  

Tijdens de avond kunt u de 24 varianten bekijken, vragen stellen en uw opmerkingen aan ons 

meegeven. Medewerkers en bestuurders van de provincie en de vier gemeenten zijn 

aanwezig en gaan graag met u in gesprek. De kaarten met de varianten kunt u bekijken via 

deze link. 

U kunt zich hier opgeven voor de avond  

 

 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16/opstellingsvarianten-van-windmolens-langs-de-a16.aspx
http://www.brabant.nl/opstellingsvarianten
https://www.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Inloopavond_Windenergie_A16


 

 

 

Kennissessies 
Tijdens de avonden op 30 maart en 5 april houden we korte kennissessies. Experts geven in 
sessies van ongeveer een kwartier per onderwerp uitleg over specifieke thema’s.  
 
Elke kennissessie wordt per avond tweemaal gegeven volgens onderstaande schema 
19.20 Kennissessie I: landschap  
19.40 Kennissessie II: geluid /slagschaduw 
20.00 Kennissessie III: sociale participatie 
20.20 Kennissessie I: landschap 
20.40 Kennissessie II: geluid /slagschaduw 
21.00 Kennissessie III: sociale participatie. 
 
U kunt zich opgeven via dit formulier. 
 
 
Inloopavonden op 11 en 12 april 

Ook daarna kunt u nog uw mening geven. Op 11 en 12 april bent u tussen 16.00 uur en 

20.00 uur van harte welkom bij het projectbureau Windenergie A16 aan de Princenhagelaan 

1a1 in 4813 DA  Breda (tussen hotel Princeville en Ikea). Het projectteam staat voor u klaar 

om vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan over de varianten.  

 

Alle gegevens van de avonden en middagen nemen we mee bij de uiteindelijke keuze voor de 

twaalf varianten die de verdere procedure voor de MER in gaan. Daarna bepaalt de 

stuurgroep rond de zomer de voorkeurslocaties voor de windmolens. Dit wordt vastgelegd in 

een voorkeursalternatief (het VKA). Dit VKA wordt vertaald in het Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP) en de omgevingsvergunning. Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een 

gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan opgesteld door de provincie en geldend 

over de gemeentegrenzen heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de volgende nieuwsbrief ontvangen? 

Iedereen die betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen van windenergie bij de A16, 

kan zich abonneren op de nieuwsbrief. Aanmelden kan hier. 

Afmelden voor de nieuwsbrief kan op ditzelfde adres. 

 

https://www.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Inloopavond_Windenergie_A16
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie

