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Windmolenlocaties langs de A16

Geacht College,
Onder andere op 28 maart heeft de gemeenteraad kennis mogen nemen van de situatie met
betrekking tot de zoeklocaties langs de A16 voor het plaatsen van windmolens. Luisterend naar de
presentaties maakt BBM zich er zorgen over in hoeverre het standpunt van de gemeente Moerdijk
gerespecteerd wordt in de provinciale besluitvorming. Dit even los van het feit of het plaatsen van
windmolens bij Klaverpolder en verder langs de A16 misschien wel acceptabel kan zijn voor de
gemeente, de inwoners van het dorp Moerdijk en de andere kernen, indien de sociale
randvoorwaarden ruimschoots voldoende compensatie bieden voor (mogelijke) overlast en
waardedaling van de nabij liggende bebouwing.
Het geheel doet nogal “voorgekookt” aan. Men hoort en neemt kennis, maar in geen van de
getoonde 24 varianten (Mondriaan plaatjes) volgens de website van de provincie is Klaverpolder als
zoeklocatie niet ingetekend, of met andere worden, Klaverpolder maakt kennelijk te allen tijde deel
uit van de locaties waar windmolens geplaatst gaan worden. In enkele gevallen een paar, soms zelfs
extreem veel.Wij zijn dan ook bang dat opmerkingen als “wij nemen er kennis van” en “we luisteren
naar de inwoners en de gemeente” dan ook precies dat betekenen wat er feitelijk staat. Niets. Ook
een opmerking van de wethouder dat het college voor potentiële zoeklocaties eveneens heeft
aangedrongen om verder te kijken dan een 5 km grens, aangezien er dan veel meer mogelijkheden
zijn om molens te plaatsen zonder overlast, heeft kennelijk provinciaal op geen enkele wijze
bijgedragen aan een wijziging aan de varianten waar het verdere onderzoek zich nu op richt. In
iedere getekende variant komen Moerdijk en haar kernen -en dus haar inwoners- er verreweg het
slechtst af van alle betrokken gemeentes.

Graag vernemen wij van het college:
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 Klaverpolderen/of LPM ?
2. Heeft dit college, onder aanvoering van wethouder Kamp, deze raadsbesluiten al weggeven?
3. Indertijd waren de argumenten 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?

4. 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?
5. Indien 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?
6. 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?
7. 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?
8. 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?
9. Weten wat een molen concreet voor eenieder oplevert kan (zeer) helpen bij de acceptatie
van het plaatsen ervan. Is 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). Is er een tabel voor afstand tot de molen(s) en de opbrengst voor het individu?
Hoe kan men participeren en met welke bijdrage?
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