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Onderwerp: windmolenlocaties langs de A16

Geachte heren de Pijper en Stehouwer,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 3 april 2017 met
betrekking tot het realiseren van windmolens langs de A16 aan het college van burgemeester
en wethouders gesteld:

1.

Wat gaat men doen om er voor te zorgen dat er daadwerkelijke geluisterd wordt naar, en
invulling gegeven wordt aan, het standpunt van de gemeenteraad inzake de plaatsing van
windmolens bij Klaverpolder en/of LPM ?
Heeft dit college, onder aanvoering van wethouder Kamp, deze raadsbesluiten al

2.
weggeven?
3. lndertijd waren de argumenten

4.
5.
6.

7.
8.
9.

om geen windmolens in/op/nabij het LPM te plaatsen dat
er enerzijds niet (zeer) hoog gebouwd mocht worden en anderzijds omdat dat de
windmolens te dicht op de bedrijven zouden komen te staan. Zijn deze argumenten van
tafel?
Betekent een en ander dat alle informatie- en inloopavonden georganiseerd door
provincie en gemeentes alleen maar georganiseerd worden om te laten zien hoe goed
men de bevolking aanhoort", zonder zich daar overigens ook maar iets aan gelegen te
laten liggen? Voor de bühne dus?
lndien de MER voor een bepaalde locatie de mogelijkheid tot het plaatsen biedt dan
wordt toch tevens mogelijkheid gecreëerd dat er daar molens komen? Waarom worden er
dus rapportages gemaakt voor locaties waar we ze absoluut niet willen?
Wordt de gemeente in dit dossier niet enorm gepiepeld door de provincie (wederom) en
laten we dat zomaar gebeuren? Welke acties worden er nog door het college
ondernomen om het raadsbesluit gestand te (laten) doen?
Kan het college bevestigen, dat als er windmolens geplaatst worden buiten, maar wel
grenzend aan onze gemeentegrenzen (zoals bijv. op het gebied van Drimmelen,
aangezien ze daar meer subsidie opleveren) dat dan niet alleen de lasten, maar ook de
lusten 50/50 verdeelt worden?
Gaan de revenuen van de windmolens langs de A16, zoals bijvoorbeeld leges, OZB, en
winstmarges van de molen naar de gemeente of naar de Provincie? Hoe vind de
verdeling van ieder der opbrengstposten plaats?
Weten wat een molen concreet voor eenieder oplevert kan (zeer) helpen bij de acceptatie
van het plaatsen ervan. ls er reeds een indicatie te geven hoe het concept dorpsmolens
er uit gaat zien? Wat zijn de opbrengsten voor onze inwoners individueel en voor het
collectief (de gemeente). ls er een tabel voor afstand tot de molen(s)

I Postbus 4 - 4760 AAZevenbergen
twitter.com/Moerdijkse_Stem I vwvw.moerdijk.nl

Pastoor van Kessellaan 15 - 4761 BJ Zevenbergen

I

tel. 14 0168

I

info@moerdijk.nl

Het antwoord op bovengestelde vragen luidt:

Vragen 1 en 2.
Via het regionaal bod is januari 2014 door de gemeente ingestemd met het realiseren van
een windpark van 100 MW langs de 416. Via een convenant is in 2015 tussen de vier
betrokken gemeenten en de provincie vastgelegd dat de provincie (en niet het rijk) optreedt
als bevoegd gezag. De provincie fungeert als initiatiefnemer en de vier gemeenten als direct
betrokken overheden. Op die basis is een gezamenlijke projectstructuur in het leven
geroepen, bestaande uit de vier gemeenten en de provincie. Onder begeleiding van de
provincie wordt via een MER studie in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn om
daadwerkelijk 100 MW te realiseren langs de 416. Dit gebeurt los van de standpunten van de
betrokken gemeenten. Het politieke en bestuurlijke añrvegingstraject vindt plaats op basis van
de resultaten van de MER studie. Door de gemeente Moerdijk is wel steeds aangegeven dat
voor haar handelen het raadsbesluit januari 2014 het kader is. Onder andere om die reden
heeft het college in de stuurgroep ook het statement afgegeven 'zeer kritisch te staan ten
opzichte van extra windmolens in dit gebied bovenop de al lopende plannen'. Naast het
college wordt ook uw raad door de provincie gedurende het planologisch proces gehoord. Dat
geeft ook u de mogelijkheid om dit standpunt onder de aandacht te brengen. Zie verder de
eerder verstrekte Raadsinformatiebrief februari 2017 en de informatie verstrekt tijdens de
consultatie-avond op 28 maarl jl.
Vraag 3
Zfe beantwoording van

de vragen 1 en2.

Vraag 4
De publieksbijeenkomst hebben tot doelom de inwoners vroegtijdig te betrekken bijde
planvorming en de te maken keuzes. Het is dus zeker niet 'voor de bühne', maar dient een
serieus doel. Met datzelfde doel is ook het college gestart met intensief overleg met de
bewonersvertegenwoordiging vanuit de kernen Langeweg, Zevenbergschen Hoek en
Moerdijk. Dat maakt het mogelijk om het standpunt van de inwoners ook te betrekken bijde
eigen meningsvorming en te betrekken bij de gesprekken op bestuurlijk niveau tussen de vier
gemeenten en de provincie..
Vraag 5
Het MER onderzoekt uitsluitend de mogelijkheden waar op grond van milieuaspecten de
windmolens geplaatst zouden kunnen worden, met een advies over de meest optimale
variant (het voorkeursalternatief). Bij de besluitvorming is het MER "slechts" één van de
afwegingsfactoren om tot een definitieve keuze te komen. Dan worden ook de andere
aspecten meegewogen, zoals landschappelijke inpassing, financiële haalbaarheid,
maatschappelijke haalbaarheid en ook het standpunt van de betrokken gemeenten.
Zie verder de informatie die aan u is verstrekt tijdens de informatieavond 28 maart jl.
Vraag 6
Nee, dat standpunt deelt het college niet. Zie verder beantwoording van de bovenstaande
vragen

VraagT
Met de gemeente Drimmelen is voor het project Zonzeel eerder al afgesproken dat de
opbrengst gelijkelijk wordt verdeeld. Het college gaat binnenkort met het college van
Drimmelen om de tafel over vergelijkbare situaties die zich mogelijk voor kunnen doen, breder
dan het gebied Zonzeel. Uitgangspunten over de verdeling van de invulling van de sociale
randvoonryaarden zullen bestuurlijk (in de stuurgroep) worden vastgelegd.

I

Vraag
De leges gaan naar de provincie als opsteller van het provinciaal inpassingsplan en als
vergunningverlener. Omdat de ontwikkelaars er voordeel bij zouden hebben dat de provincie
de leges in rekening brengt en niet de gemeente (waarbij de tarieven veel hoger zijn), is
afgesproken dat dit verschil ten goede komt aan de invulling van de sociale
randvoorwaarden. De OZB-opbrengsten van de molens zijn voor de gemeente. Zie uoor
nadere informatie over de sociale randvoorwaarden de informatie die u heeft ontvangen
tijdens de avond 28 maart jl.

-

Vraag 9
Tijdens de consultatie-avond 28 maarljl. is door de STEM (Stichting Energietransitie
Moerdijk) een toelichting gegeven op de sociale randvoorwaarden. Dat is de informatie die op
dit moment bekend is. De komende maanden worden gebruikt om de invulling van de sociale
randvoorwaarden, in samenwerking met bewonersgroepen, verder uit te werken.

Met vriendelijke groet,
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