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Eerste officiële inspraak Windenergie A16 
 

Nog tot 19 september ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor 

het project Windenergie A16 ter inzage. Belangstellenden kunnen tot 19 

september bij de provincie een zienswijze indienen. Begin september zijn er 

informatiebijeenkomsten bij de windmolens van Hazeldonk. 

 

Zes varianten onderzoeken 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in het onderzoek naar de 

milieueffecten (m.e.r.) van de windmolens op de leefomgeving. De NRD geeft aan 

wat de reikwijdte en het detailniveau van dit onderzoek moeten zijn. In de NRD 

worden zes alternatieven met opstellingen van windmolens langs de A16 benoemd. 

De kaarten met de opstellingsalternatieven staan ook in deze nieuwsbrief. Deze 

alternatieven worden tijdens de m.e.r. onderzocht. Uit de m.e.r. kan blijken dat één 

of een combinatie van deze opstellingsalternatieven uiteindelijk de meeste geschikte 

locaties voor windmolens oplevert.  

 

Ter inzage 

De NRD ligt vanwege de vakantieperiode geen zes, maar acht weken ter inzage bij 

het Dienstenplein in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch, en in de 

gemeentekantoren van Breda, Drimmelen (Made), Moerdijk (Zevenbergen), Zundert. 

De NRD is ook te raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant: 

www.brabant.nl/terinzage. 

Iedereen kan tot 19 september digitaal of schriftelijk bij de provincie een zienswijze 

indienen. In een nota van zienswijzen geeft de provincie vervolgens aan hoe ze 

deze zienswijzen meeneemt in het vervolgonderzoek  

 

Inloopavonden 

Begin september vinden informatiebijeenkomsten over de NRD plaats bij het 

windpark Hazeldonk. Belangstellenden worden per gemeente uitgenodigd, omdat er 

per gemeente ook raadsleden en wethouders worden uitgenodigd. De 

bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur en vinden plaats op: 

6 september voor inwoners uit Drimmelen, 

7 september voor inwoners uit Moerdijk, 

8 september voor inwoners uit Breda en Zundert. 

Bij verhindering kan men natuurlijk op een avond van een andere gemeente komen 

  

Windenergie A16 

Provincie Noord-Brabant treedt op verzoek van de gemeenten Breda, Drimmelen, 

Moerdijk en Zundert op als regisseur en initiatiefnemer van het project Windenergie 

A16. De gemeenten maken afspraken met energiecoöperaties en 

projectontwikkelaars, die erop zijn gericht dat de opbrengst van de windmolens 

deels ten goede komt aan de samenleving, inwoners en/of bedrijven.  

http://www.brabant.nl/terinzage


 

 

 

De opstellingsalternatieven: de kaarten van de NRD 

  

In de NRD staan zes kaarten:  de opstellingsalternatieven. Elke kaart geeft 

schematisch een manier van plaatsing van de windmolens aan. Bij deze 

manieren is rekening gehouden met bestaande en toekomstige 

belemmeringen. Definitieve keuze en afbakening van locaties gebeurt pas 

nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en alle geldende procedures zijn 

doorlopen. Juist daarom zijn de kaarten niet tot in detail uitgewerkt: het is 

nog niet bekend welke manier van plaatsing gekozen gaat worden. En 

bovendien is nog niet duidelijk hoe die manier precies wordt uitgevoerd.  

 

 

1. Kralensnoer 

* kleine clusters van windmolens 

* verdeling van de molens langs de hele A16 

* blijft binnen de 1 km-zone 



 

 

 

 

 

2.  Korte lijnen 

 

* Korte lijnen aan weerszijden van de A16 

* doorzetten patroon in België 

* blijft binnen de 1 km-zone 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  Lange lijnen 

 

 Beperkt aantal lijnopstellingen in zeekleigebied 

 Duidelijk landschappelijk beeld 

 Deels buiten de 1 km-zone 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.  Twee poorten 

 

 Twee concentraties aan begin en eind van Brabantse A16 

 Accentuering van begin en einde 

 Niet duidelijk of het binnen de 1 km-zone blijft 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

5.  Corridor 

 

 Rechthoekige clusters in zeekleigebied 

 Duidelijke entree vanuit het noorden 

 blijft binnen de 1 km-zone 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.  Knooppunten 

 

 Clusters bij autosnelweg-knooppunten 

 Houdt rekening met invliegroutes Gilze Rijen 

 Niet duidelijk of het binnen de 1 km-zone blijft 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Enquête: liever lijnen dan clusters 
 

 

Windmolens aan weerszijden van de A16, moeten in lijn geplaatst worden. 

Dat is de uitkomst van de enquête die eind juni werd gehouden onder 

omwonenden van het gebied waar windmolens kunnen komen langs de 

A16. De enquête gaf een eerste indruk van meningen van omwonenden. 

 

 

Een lijnopstelling betekent dat geënquêteerden de windmolens in een lijn langs de 

A16 geplaatst zouden willen zien. Daarbij blijkt een lichte voorkeur voor korte lijnen 

van drie tot vier windmolens, ten opzichte van lange lijnen van zo’n tien windmolens. 

De vorming van clusters van windmolens is duidelijk minder favoriet. De provincie 

neemt de uitslag van deze enquête mee in het proces om tot de definitieve locaties 

voor windmolens te komen.  

 

Gemeenschap 

Geënquêteerden denken dat windmolens een belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan verduurzaming van de energievoorziening. Ook zijn ze gematigd positief over 

het terugvloeien van winsten van de windmolens naar de samenleving. Maar de 

overheid mag er volgens een meerderheid geen risicodrager in worden.  

 

Overleg 

Bewoners maken zich wel zorgen over mogelijke verstoring van de leefbaarheid in 

hun directe omgeving. Goed overleg over de locatie van de windmolens is daarom 

belangrijk. De molens zouden geen overlast mogen veroorzaken voor mens, natuur 

en recreatie op gebied van geluid, slagschaduw, verlichting of uitzicht.  

 

Woningen 

De afstand tot woningen is het belangrijkste aspect dat de provincie moet meenemen 

bij de afweging voor plaatsen. Daarna volgt afstand tot natuurgebieden en energie-

opbrengst van de windmolens. De hoogte van de windmolens en de opstellingsvorm 

van de windmolens werd als minder belangrijk ervaren.  

 

Drie kantjes 

Op de vraag welke locaties de geënquêteerden “bij uitstek geschikt” vonden voor de 

plaatsing van windmolens, kwamen ruim drie kantjes aan suggesties!. Ze worden 

meegenomen in de verdere planprocedure! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten op Hazeldonk 
 

 

Op 6, 7 en 8 september zijn informatiebijeenkomsten op het industrieterrein 

Hazeldonk, vlakbij windmolen 2 die aan de rand van het terrein staat. De 

avonden staan in het teken van de NRD, de Notitie Reikwijdte en Detail. 

Deze ligt nog tot 19 september officieel ter inzage. Tot die datum kunt u een 

zienswijze op deze notitie indienen. 

 

De informatiebijeenkomsten worden gehouden voor omwonenden die meer wil 

weten over de procedure om te komen tot plaatsing van windmolens rond de A16. 

Ook statenleden, raadsleden en wethouders uit de vier gemeenten van het 

windproject A16 zijn uitgenodigd. Gedeputeerde Van Merrienboer komt naar een 

bijeenkomst. 

 

Per gemeente 

De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.30 uur en vinden plaats op: 

6 september voor inwoners uit Drimmelen, 

7 september voor inwoners uit Moerdijk, 

8 september voor inwoners uit Breda en Zundert. 

Bij verhindering bent u natuurlijk ook op een avond van een andere gemeente 

welkom. 

 

Informatietafels 

Onder windmolen 2 van Hazeldonk komt een tent met informatietafels. Zo kunt u 

dicht bij een windmolen het geluid horen, en eventuele slagschaduw en andere 

aspecten van een windmolen ervaren. Ook kunt u vragen stellen aan de opstellers 

van de NRD en in gesprek gaan met andere aanwezigen. 

 

 

 

Informatieve windsafari’s 
 

Op 13 en 16 juli organiseerde de provincie windsafari’s naar de windmolens 

van windpark de Hoevensche Beemden in Etten-Leur. Ruim honderd mensen 

namen deel aan één van safari’s. Naast deskundigen op gebied van geluid 

en windmolens, was ook gedeputeerde Van Merrienboer aanwezig om 

uitleg te geven en vragen te beantwoorden.  

 

Er werden vragen gesteld, gesprekken gevoerd en geluid gemeten op verschillende 

afstanden. Daaruit bleek dat onder de windmolen de meter tot 54 decibellen kwam. 

Op enige afstand werd maximaal 47 dB gemeten. Het niveau werd beïnvloed door 

het waaien van de wind. 



 

 

 

 


