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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. Tot oktober 2016 loopt de 

procedure rond de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de NRD) en daarna tot 

medio 2017 de milieu-effect rapportage. Later volgt het Provinciaal 

Inpassingsplan. 

 

Enquête 

Tot 1 juli kunt u de enquête nog invullen 

 

In de enquête kunt u aangeven wat u belangrijk vindt bij het plaatsen van windmolens. 

Ook kunt u aangeven hoe de opbrengsten van de windmolens het beste verdeeld 

kunnen worden. De resultaten van de enquête worden meegenomen bij de afwegingen 

in de Notitie Reikwijdte en Detail (de NRD) en later de milieu-effect rapportage (de 

MER). 

 

Windsafari: geef je nu op! 

Op 13 en 16 juli worden windsafari’s gehouden: op woensdagmiddag vanuit 

Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Op zaterdagmorgen vanuit Breda. Wilt u mee? 

Geef u dan zo snel mogelijk op via deze link! 

 

Tijdens de windsafari kunt u als omwonende ervaren wat het effect is van een 

windmolen op de directe omgeving. Tijdens de windsafari kunt u naar mogelijke 

schaduw kijken, u kunt zelf het geluid van de molen meten, en er zijn deskundigen op 

gebied van windmolens die uw vragen kunnen beantwoorden.  

 

Programma 

Het programma van de safari’s is als volgt: 

Woensdag 13 juli: 

15.30 uur: verzamelen bij het gemeentehuis van Drimmelen in Made, na toelichting 

vertrek per bus 

15.45 uur: verzamelen bij het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen, na 

toelichting vertrek per bus 

15.30 verzamelen bij het gemeentehuis van Zundert, na toelichting vertrek per bus 

 

http://bewonersonderzoek.com/enqu%C3%AAte-windenergie-a16-zone
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Windsafari_Windenergie#_blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede energie-

bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Levende 

Windmolens A16 

16.30 uur: aankomst bij molens de Hoevensche Beemden,  

welkom door gedeputeerde Van Merrienboer 

17.30 uur: vertrek na rondleiding en toelichting, met onderweg napraten met een 

broodje. 

Ca. 18.30 uur: aankomst bij de plaats van vertrek. 

 

Zaterdag 16 juli: 

09.30 uur: verzamelen bij Café Elsakker in Prinsenbeek, na toelichting vertrek per bus 

10.30 uur: aankomst bij molens de Hoevensche Beemden, welkom door gedeputeerde 

Van Merrienboer 

11.30 uur: vertrek na rondleiding en toelichting, met onderweg napraten met een 

broodje. 

Ca. 12.30 uur: aankomst bij de plaats van vertrek. 

 

 

 

 

Tweede energiebijeenkomsten 

Op 21 en 23 juni is de tweede ronde gehouden van bijeenkomsten rond 

duurzame energie A16. Tijdens de bijeenkomsten werd ingezoomd op 

windenergie en de plaatsing van windmolens in de strook langs de A16.  

Met behulp van verschillend gekleurde plakkers konden aanwezigen aangeven welke 

manier de voorkeur heeft bij de plaatsing van windmolens: in lijnopstelling, wolken of 

toch anders. 

De gegevens die op deze manier zijn verzameld, vormen input voor de NRD die over 

enkele weken ter inzage gelegd gaat worden. 

 

 

Sociaal Levende Windmolens A16 

De geplande 30-40 windmolens langs de A16 produceren straks voor ongeveer 90.000 

huishoudens duurzame stroom. De gemeenten willen graag dat deze duurzame 

stroom ook door hun inwoners, bedrijven en andere organisaties gebruikt kan worden 

zodat de A16 niet alleen een productielocatie voor derden wordt maar een aanzienlijk 

deel van de lusten en duurzame energie juist lokaal terecht kan komen. Alleen dan 

kunnen de windmolens ook een middel zijn om de inwoners van de gemeenten, in 

privé en bedrijf te betrekken bij de noodzakelijke energietransitie.  

 

 

 



Sociale randvoorwaarden 

Alle gemeenten hebben daarom sociale randvoorwaarden verbonden aan de komst 

van windmolens in hun gemeente. Deze randvoorwaarden dagen de ontwikkelaars van 

windenergie uit om een zo goed mogelijk aanbod te doen voor het optimaal betrekken 

van zoveel mogelijk inwoners in privé en bedrijf bij de komst van de windmolens langs 

de A16. De gemeenten vinden het daarbij van belang dat ieder huishouden mee moet 

kunnen doen.  

 

Ontwikkelaars 

Langs de A16 zijn meer dan 10 private ontwikkelaars van windenergie actief. Deze 

ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld een contract met een grondeigenaar langs de A16 

gesloten om windmolens te mogen bouwen. Al deze ontwikkelaars wordt gevraagd 

invulling te geven aan de sociale randvoorwaarden. 

 

Moerdijk en Drimmelen 

In Moerdijk en Drimmelen zijn begin dit jaar al voor de locatie Zonzeel in goed overleg 

afspraken gemaakt met de firma Raedthuys Pure Energie, één van de private 

ontwikkelaars. Deze afspraken voorzien erin dat, indien op basis van de MER besloten 

wordt dat op Zonzeel windmolens komen, er eigen windmolens voor en door de 

inwoners en bedrijven van deze gemeenten ontwikkeld en gebouwd kunnen worden en 

er middelen in een fonds ter beschikking komen om de energietransitie lokaal verder 

aan te jagen.  

 

De ontwikkeling van de eventuele eigen windmolens gebeurt straks via een stichting 

met een bestuur en toezicht uit de lokale samenleving. Die ziet erop toe dat er ook 

zoveel mogelijk mensen (liefst minimaal 2500 huishoudens per windmolen) mee 

kunnen doen en de eventuele winsten lokaal goed besteed worden. Een van de 

sociale randvoorwaarden luidt ‘iedereen wordt er beter van, niemand rijk’.  

 

De gemeenten en de provincie streven ernaar met alle ontwikkelaars langs de A16 

goede afspraken te maken. 

 

 

 

  

De volgende 

nieuwsbrief 

ontvangen? 

      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://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Infoform_Windenergie

