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Onderwerp

Windturbines in Moerdijk
Datum

31 januari 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2202156/4136327
Uw kenmerk

Bij brief van 11 januari 2017, ingekomen op 11 januari 2017, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Grube
Telefoon

1. Zijn de uitspraken van gedeputeerde van Merriënboer, gedaan tijdens de
Moerdijkse gemeenteraadvergadering, waarvan een deel opgenomen in een
artikel van BN de Stem juist? Zo nee, wat klopt er niet?

(073) 680 82 09

Antwoord: Op de raadsinformatiebijeenkomst van Moerdijk op 10 januari j.l.
heeft gedeputeerde Van Merrienboer, op verzoek van de gemeenteraad, een
mondelinge toelichting gegeven over de mogelijke gevolgen van een eventueel
negatief besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Windpark
Industrieterrein’.
Gedeputeerde Van Merrienboer heeft niet gezegd dat de windmolens er komen,
maar dat de kans groot is dat ze er komen als de provincie haar wettelijke
verantwoordelijkheid moet nemen.
In de bijgaande brief, gericht aan de gemeenteraad van Moerdijk, kunt u lezen
welke bevoegdheden de provincie heeft, en welke criteria daarop van
toepassing zijn. De brief bevat een weergave van de informatie die
gedeputeerde Van Merrienboer tijdens de raadsinfomatiebijeenkomst in
Moerdijk op 10 januari jl, heeft gedeeld.

Bijlage(n)

Overigens heeft de gemeenteraad van Moerdijk op 12 januari j.l. een positief
besluit genomen over het bestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’.

Email

fvlievenoogen@brabant.nl
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2. Bent u het met de PVV-fractie eens dat gedeputeerde Van Merrienboer ver
voor zijn beurt heeft gesproken door te stellen dat “het PIP er sowieso komt” en
hij daarmee veronachtzaamt dat PS daarover eerst een besluit moet nemen? Zo
nee, waarom niet?

Datum
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C2202156/4136327

Antwoord: Nee. Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt, heeft gedeputeerde
Van Merrienboer niet de uitspraak gedaan dat het PIP er sowieso komt.

3. Hoe bekijkt het college het gestelde in vraag 2 in het licht van de door het
college zo geroemde “initiatieven van onderop”, burgerparticipatie en de
democratie überhaupt?
Antwoord: Hiervoor verwijzen wij u naar de relevante passage hierover in
bijgevoegde brief, waarin wordt verwezen naar een uitspraak van de Raad van
State.

4. Gedeputeerde van Merrienboer meldt inzake de komst van het
windindustrieterrein Klundert: "Wij hebben geen argumenten om niet mee te
werken.''
a. Kan het college aangeven waarom 1300 handtekeningen van burgers geen
argument zijn volgens het college?
b. Kan het college aangeven waarom 150 bezwaarschriften geen argument zijn
volgens het college.
c. Kan het college aangeven waarom een bijna voltallige gemeenteraad die de
turbines niet wil hebben geen argument is volgens het college.
Antwoord:
a. Zie voor beantwoording de passage
verwezen naar een uitspraak van de
b. Zie voor beantwoording de passage
verwezen naar een uitspraak van de
c. Zie voor beantwoording de passage
verwezen naar een uitspraak van de

in bijgevoegde brief, waarin wordt
Raad van State.
in bijgevoegde brief, waarin wordt
Raad van State.
in bijgevoegde brief, waarin wordt
Raad van State.

5. . In beantwoording op eerdere PVV-vragen inzake windturbines heeft het
college toegegeven dat windturbines door het EU-ETS uiteindelijk helemaal geen
CO2 besparen en dus voor klimaatmaatregelen NIHIL effect hebben. Zouden zij
wél die CO2 besparen, dan nog is het klimaateffect volgens het kabinet NIHIL ,
terwijl de kosten en de overlast groot Is het college bereid om een brief aan
minister Kamp te sturen waarin staat dat de provincie wegens gebrek aan
draagvlak, onbetaalbaarheid en nutteloosheid bezwaar maakt tegen de
gedwongen deelname aan de windplannen? Zo nee, waarom niet? .
Antwoord: : Nee, wij hebben prestatieafspraken gemaakt met minister Kamp om
er voor te zorgen dat in 2020, 470,5 MW Wind op land is gerealiseerd in
Noord-Brabant. Deze afspraak is als doelstelling door Provinciale Staten onder
andere vastgelegd in de Structuurvisie ro.
Met betrekking tot uw opmerking over draagvlak, wijzen wij u op de betreffende
passage in bijgevoegde brief.
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6. Is het college bereid om voortaan, als het om windturbines gaat, niet meer te
spreken van “park”, maar van “industrie(terrein/gebied)”, gezien de kolossale,
bijna 200 meter hoge stalen constructies met enorme betonnen voeten en
speciaal aangelegde geasfalteerde wegen? Zo nee, waarom niet?

31 januari 2017
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C2202156/4136327

Antwoord: Nee. Wij spreken niet van een ‘park’, maar van een ‘windpark’ of
‘windmolenpark’. Wind(molen)park is de algemene benaming voor een
verzameling windturbines.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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