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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de stand van zaken van 

het project Windenergie langs de A16. Voor de procedure van het 

MER zijn er de komende tijd diverse bijeenkomsten.  

 

Publieksavonden op 30 maart en 5 april 
 

Op 30 maart en 5 april houden provincie en gemeenten twee avonden over het project 

Windenergie langs de A16. Op deze avonden praat het projectteam u bij over het m.e.r.-

traject en kunt u meepraten over de selectie van 24 naar 12 varianten (daarover later in deze 

nieuwsbrief meer). De avonden vinden plaats in: 

* De Koutershof in Rijsbergen op 30 maart voor bewoners in de gemeenten Breda en Zundert 

* Plexat in Wagenberg op 5 april voor de gemeenten Drimmelen en Moerdijk.  

Beide avonden beginnen om 19.00 uur. De week voorafgaand aan de eerste publieksavond 

komt een overzicht van de 24 varianten op de website. 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de avond van uw eigen gemeente te komen, dan 

bent u uiteraard van harte welkom op de avond van de andere gemeente. Ook kunt u tijdens 

speciale inloopmiddagen aan komen bij ons nieuwe kantoor aan de Princenhagelaan 1A1 in 

Breda. Sinds begin februari werkt het projectteam daar samen aan de realisatie van 

windenergie langs de A16. Op dinsdag 11 en woensdag 12 april houden we er speciale 

inloopmiddagen van 16.00 tot 20.00 uur. U kunt dan met leden van het projectteam spreken 

over de selectie van 24 naar 12 varianten. U bent van harte welkom aan de Princenhagelaan. 

Komt het tijdstip u niet uit, maak dan gerust een afspraak voor een ander moment via 

windenergieA16@brabant.nl. 

 

Proces in nieuwe fase met MER-traject 
 

Het ruimtelijke proces ging in 2017 een nieuwe fase in. Eind 2016 werd de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau vastgesteld, met daarin zes opstellingsalternatieven. De m.e.r.-fase heeft tot 

doel om de milieu-effecten van die verschillende alternatieven te onderzoeken. De windmolens 

kunnen binnen die zes alternatieven op 24 verschillende manieren opgesteld worden: dit 

noemen we de varianten. Omdat een m.e.r.-procedure voor al die 24 varianten een te 

omvangrijk traject is, onderzoeken we alleen kansrijke varianten in de m.e.r. De stuurgroep 

met de wethouders van de vier gemeenten en gedeputeerde Van Merrienboer, besluiten 

medio april welke varianten dat zullen worden. Door gesprekken te voeren met u en met 

klankbordgroep, gemeenteraden en projectontwikkelaars, willen we zoveel mogelijk 

informatie ophalen om een goede keuze te kunnen maken. 

 

Sociale participatie 

De 24 varianten voldoen aan de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de NRD. Dat betekent 

dat de molens allemaal binnen de grens van circa één kilometer langs de A16 moeten komen, 

en dat rekening is gehouden met al bestaande windmolens en andere belemmeringen. Ook 

houden is opgenomen de toekomstige verbreding van knooppunt Galder/A58, en de 



 

 

 

ontwikkelingen rond het 380 kV-tracé. We overleggen daarover met het Rijk en Tennet. 

Bovendien voldoen alle varianten aan minimale wettelijke eisen voor de afstand tot woningen. 

  

Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van windenergie in dit project is de sociale 

participatie. Dit betekent dat 25% van de bouwrechten van een projectontwikkelaar, wordt 

overgedragen aan een lokale stichting. Deze stichting zorgt ervoor dat de baten van die 25% 

ten gunste komen aan de lokale gemeenschap.  

 

Voorkeursalternatief rond de zomer 

De projectgroep is daarom continu in gesprek met bewoners en andere betrokkenen in het 

gebied, bijvoorbeeld met dorps- en wijkraden. De informatie van deze besprekingen wordt 

meegenomen bij de beslissing welke varianten als kansrijk in de m.e.r. onderzocht gaan 

worden. Aan de hand van de uitkomsten van de m.e.r., bepaalt de stuurgroep rond de zomer 

over het voorkeursalternatief. Ook beslist de stuurgroep welk voorkeursalternatief (VKA) in het 

Provinciaal Inpassingsplan (het PIP) wordt opgenomen. Het PIP gaat de basis vormen voor de 

vergunningsprocedure. 

 

De besluiten om de varianten te trechteren – eerst naar 12, daarna naar 1 VKA – worden 

genomen op basis van zes pijlers: 

- de ontwikkelaar moet getekend hebben voor (minimaal) 25% sociale participatie  

- input vanuit de omgeving en klankbordgroep 

- de posities van projectontwikkelaars in het gebied 

- de politieke en bestuurlijke voorkeuren 

- de milieu-effecten die worden beschreven in het MER 

- de beeldkwaliteitsvisie. 

 

 

Raadsinformatie-avonden in vier gemeenten 
De gemeenten hebben eind 2015 gevraagd aan de provincie om het ruimtelijke proces te 

trekken. Daarmee is ook de bevoegdheid om besluiten te nemen over de locaties voor 

windmolens overgedragen aan de provincie. De sociale participatie blijft wel de 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

 



 

 

 

Omdat de mening van de gemeenteraden belangrijk is, houden we raadsinformatie-avonden. 

In Zundert en Breda zijn deze al geweest. De bijeenkomst in Drimmelen is op 16 maart, die in 

Moerdijk op 28 maart. Meer informatie staat op de website van de betreffende gemeente. 

 

Klankbordgroepen eind januari 
 

Het m.e.r.-traject is met de klankbordgroep besproken tijdens drie bijeenkomsten eind januari. 

Zij bespraken het m.e.r.-traject en ook de opgave om de 24 varianten terug te brengen tot 

circa 12. Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken over aanvullende criteria voor provincie 

en gemeenten bij de weging van de verschillende varianten. Veel aanwezigen noemen de 

afstand van de windmolens tot de woningen een belangrijk criterium. Andere input die de 

klankbordgroep leverde als criterium voor het bepalen van uiteindelijke varianten: 
 Cumulatieve overlast van geluid, slagschaduw 
 Overlast op flora, fauna 
 Natuur niet boven de mens 
 Evenwichtige spreiding over de vier gemeenten 
 Evenwichtige spreiding van de lasten 
 Evenwichtige spreiding van de lusten 
 Waak voor insluiting van kernen 
 Aandacht voor politieke en bestuurlijke voorkeuren 
 Niet meer windenergie dan ongeveer 100 MW 

 

 

Unieke voorwaarden: sociale wind 
 

In het project Windenergie A16 willen de gemeenten en de provincie de lusten en lasten van 

het project eerlijk verdelen. Ze maken daarvoor afspraken met projectontwikkelaars dat 

minimaal 25 procent van de bouwrechten via een stichting ter beschikking komt aan inwoners, 

bedrijven en andere organisaties in de gemeente. Deze manier is uniek in Nederland. 

 

Martijn Messing is initiatiefnemer van het Netwerk Energie Transitie Nederland. Leden van dit 

Netwerk initiëren en ondersteunen projecten gericht op participatie in duurzame 

energieprojecten. Martijn is betrokken bij meerdere energieprojecten in Brabant. Hij helpt de 

gemeenten, provincie en stichtingen ook bij dit project om de windmolens duurzaam in te 

zetten voor de lokale gemeenschap. 



 

 

 

 

Betere verdeling 

Messing vertelt over de uitgangspunten van de provincie en gemeenten bij het formuleren van 

de sociale randvoorwaarden: “Ten eerste moeten zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen 

bij de komst van een windmolen. Ten tweede willen we een betere verdeling van de lusten en 

lasten. En tot slot moet de opbrengst van een windmolen zo ingezet worden, dat er 

bijvoorbeeld nieuwe duurzame energie-initiatieven van kunnen worden ontwikkeld.”  

 

8 tot 10 molens 

Om de lokale doelstellingen te kunnen bereiken, wordt bij de bouw van de windmolens als 

voorwaarde gesteld dat (minimaal) 25% van de windmolens in lokaal eigendom moet komen. 

Dit is niet vanzelfsprekend omdat vooral projectontwikkelaars de beschikbare grondposities 

hebben vastgelegd. Toch denkt Messing dat het haalbaar is. “Als we spreken over 30 tot 40 

windmolens, zouden 8 tot 10 windmolens in lokaal eigendom kunnen komen. Om dit goed te 

organiseren zijn we in alle vier de gemeenten bezig om een stichting op te richten.” 

 

3000 huishoudens 

Eén Windmolen produceert voor ongeveer 3000 huishoudens duurzame energie. Ook gaat er 

bij de exploitatie van een windmolen veel geld om. Het doel van de stichting is daarom om 

zoveel mogelijk huishoudens mede-eigenaar te kunnen maken van hun eigen stukje 

windmolen. Dit moet gebeuren door een betere verdeling van de baten en lasten, én door met 

de revenuen ook bijvoorbeeld isolatie en andere duurzame energieprojecten te realiseren. De 

komende maanden gaat Messing samen met lokaal betrokkenen op zoek naar de beste 

manier waarop de windmolens duurzaam ingezet kunnen worden. 

 

  

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

