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Het energielandschap van de A16 
 
De provincie is gestart met het opstellen van een Nota Reikwijdte en Detail voor 
de plaatsing van minimaal 35 windmolens langs de A16 bij de gemeenten Breda, 
Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Om informatie te verzamelen van 
omwonenden en betrokkenen, zijn eind mei workshops gehouden waarin 
gesproken is over het energielandschap van de A16. Aanwezigen keken onder 
leiding van landschapsarchitecten naar een invulling van duurzame energie 
voor de hele regio.  
 
Tijdens deze workshops stonden duurzame energie en de gevolgen daarvan op het 
landschap centraal. Kunnen we bijvoorbeeld geluidschermen benutten voor zonne-
energie? Kan de vangrail zonnepanelen krijgen? Zijn windmolens in groepjes bij 
elkaar of in een rechte lijn het mooist? Is het mogelijk om warmteproductie van de 
Amercentrale verder dan nu te transporteren? Ook ging het over de rol van lokale 
organisaties en hoe de opbrengsten van windmolens het beste terecht kunnen komen 
in de samenleving. 
 
Dorpskernen 
Criteria voor de inpassing van windmolens in het landschap, rekening houdend met 
natuur en omwonenden, kwamen ruimschoots aan bod. Aanwezigen noemden het 
insluiten van dorpskernen en het behoud van de natuur in de A16-zone als hun 
belangrijkste zorgen. Tegelijkertijd werd gezegd dat de komst van windmolens ook een 
beschermend effect kan hebben: na plaatsing zijn er 20 jaar lang nauwelijks 
mogelijkheden meer voor andere ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Het projectteam verwerkt alle gegevens in de voorbereiding van de 
vervolgbijeenkomsten met de klankbordgroepen eind juni. Deze sessies zijn gericht 
op de mogelijkheden van windenergie in de regio.  
 
Kijk voor meer informatie op de website: www.brabant.nl/windenergieA16 of bij de 
betrokken gemeenten. Een mail naar windenergiea16@brabant.nl kan ook. 
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Enquête: geef uw mening voor de NRD 
 
De provincie is nu bezig met de voorbereiding van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). De NRD gaat over criteria voor de plaatsing van windmolens 
langs de A16, zoals inpassing in het landschap en rekening houden met natuur en 
omwonenden. Medio juli beslissen Gedeputeerde Staten van de provincie er over. 
Daarna wordt de notitie ter inzage gelegd.  
Uw mening is belangrijk voor het maken van de NRD. Geef daarom in deze enquête 
aan wat u belangrijk vindt. De uitkomsten van de enquête nemen we mee bij het 
samenstellen van de NRD. Klik hier om hem in te vullen. Dit kan tot 1 juli aanstaande. 
 
 
 Daar bij die molen… de moderne windmolen in de praktijk 
 
Wilt u ervaren hoe de wind waait onder een windmolen? Wilt u luisteren naar de 
draaiende wieken van een moderne molen? Of wilt u met eigen ogen kijken naar 
de schaduw van een windmolen? Op 13 en 16 juli krijgt u die kans! Dan bent u 
van harte welkom om met ons de praktijk van een windmolen te ervaren tijdens 
een windsafari. 
 
De molens die bekeken kunnen worden, zijn vergelijkbaar met de molens die langs de 
A16 kunnen komen. Zo krijgt u krijgt u een goed beeld van de effecten van 
windmolens, bijvoorbeeld met geluid en zicht in het landschap. Uiteraard kunt u al uw 
vragen ter plekke stellen aan aanwezige deskundigen. 
 
Het precieze programma en de locaties van de safari’s volgen binnenkort. 
U kunt zich nu al aanmelden voor één van deze windsafari’s door een mail te sturen 
naar windenergieA16@brabant.nl.  
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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. 

 

http://bewonersonderzoek.com/enqu%C3%AAte-windenergie-a16-zone
mailto:windenergieA16@brabant.nl
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie

