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In deze nieuwsbrief: 
 
* 
Aankondiging 
kenniscafé 8 juni -  
sociale participatie 
 
* 
Terugblik Kenniscafé 
Milieueffecten-
rapport 
 
* 
Voortgang: hoe ziet 
de planning eruit? 
 

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. Meer informatie vindt u op onze website. 

 

8 juni: Kenniscafé sociale participatie 

Bij de ontwikkeling van windmolens langs de A16 is sociale participatie een 

randvoorwaarde. Hieraan wordt invulling gegeven door 25 procent van de 

windmolens in lokaal eigendom onder te brengen. Inwoners, bedrijven en 

verenigingen in Drimmelen, Moerdijk, Zundert en Breda krijgen daarmee de 

mogelijkheid om ook duurzame energie voor zichzelf te produceren. Eén op de vier 

molens wordt, met andere woorden, een ‘dorpsmolen’. Het is voor het eerst in 

Nederland dat hiervoor is gekozen aan het begin van een ruimtelijk proces.  

 

Voor de manier waarop burgers, bedrijven en verenigingen concreet kunnen 

deelnemen zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Tijdens het kenniscafé op 8 juni 

gaan we graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden. 

 

Praktische informatie 
Wanneer: donderdag 8 juni van 16 tot 18u.  

Locatie: In Breda, op basis van aantal aanmeldingen bepalen we de locatie. 

De definitieve locatie bepalen we enkele dagen van tevoren. 

U kunt zich aanmelden via dit formulier (na aanmelding ontvangt u per mail 

verdere (locatie)details over de bijeenkomst).  

 

Meer informatie over de sociale participatie is hier te vinden.   

 

Terugblik: Kenniscafé Milieueffectrapportage 

Donderdag 11 mei vond het eerste Kenniscafé over Windenergie aan de A16 

plaats. Onderwerp van de bijeenkomst was het milieueffectrapport (MER), die de 

effecten van de 11 opstellingsvarianten voor windmolens langs de A16 onderzoekt. 

Het kenniscafé werd verzorgd door Jos van der Wijst (m.e.r.-coördinator van de 

Provincie Noord-Brabant) en Ruud van Rijn (Bosch & van Rijn, adviesbureau voor 

windenergie). 

 

Waarop richt het milieueffectrapport zich? 
Het MER maakt inzichtelijk wat de milieueffecten zijn van de 11 opstellingsvarianten 

waaruit uiteindelijk het Voorkeursalternatief wordt gekozen (VKA, het alternatief dat 

wordt gerealiseerd). Het MER bestaat uit verschillende deelonderzoeken, die zich 

richten op de volgende aspecten: 

- Geluid 

- Slagschaduw 

- Bodemwater 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16.aspx
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Kenniscafe_Windenergie_A16
http://www.brabant.nl/Dossiers/Dossiers-op-thema/Energie/Windenergie-A16/Veelgestelde-vragen/Over-de-sociale-participatie.aspx


 

 

 

- Archeologie 

- Externe veiligheid 

- Landschap 

- Ecologie 

- Energieopbrengst 

 

Besluitvormingsproces 
In het besluitvormingsproces is het MER één van de pijlers waarop de provincie, in 

nauw overleg met de vier betrokken gemeenten, uiteindelijk tot een 

Voorkeursalternatief komt. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de input van burgers, 

dorps- en wijkraden en politiek/bestuurlijke afwegingen. Meer informatie over het 

proces om tot een voorkeursalternatief te komen is hier te vinden. 

 

De resultaten van het MER worden naar verwachting half juni bekend. Deze zullen te 

vinden zijn via de website van het project Windenergie A16. Als u geabonneerd 

bent op deze nieuwsbrief, ontvangt u van ons bericht wanneer de resultaten 

beschikbaar zijn. 
 

Planning 
Op dit moment steekt het projectteam Windenergie A16 al haar energie in het 

afronden van de milieueffectrapportage. De eerste resultaten worden naar 

verwachting rond half juni gepubliceerd. Vervolgens organiseren we twee 

publieksbijeenkomsten over de resultaten van het MER.  

Meer details over deze bijeenkomsten en de het bredere proces zult u terugvinden in 

de eerstvolgende nieuwsbrief (begin juni). 

 

 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16/veelgestelde-vragen/proces-en-procedure.aspx
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/windenergie-a16.aspx

