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INLEIDING 

Windmolenpark in Klundert ● Burgerraadpleging 

De gemeente Moerdijk zet zich in voor het behalen van haar duurzame 

energiedoelstellingen. Het plaatsen van windmolens draagt hier in belangrijke 

mate aan bij. Er ligt nu een plan voor een windmolenpark op het industrieterrein 

Moerdijk. Het gaat om een park met zeven windmolens, waarvan vijf langs de 

Westelijke Randweg in de nabijheid van Klundert en Noordschans. 

 

Het gemeentebestuur wil graag de mening van haar inwoners weten over deze 

windmolens: naar welke hoogte en welke locatie gaat de voorkeur uit? De 

gemeente wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij de besluitvorming 

over het windpark. 

 

Onderzoeksaanpak 

Alle inwoners van Klundert van achttien jaar en ouder hebben een brief 

toegezonden gekregen. Deze brief bevatte een uitnodiging voor deelname aan dit 

onderzoek met een link naar de digitale vragenlijst en een persoonlijke inlogcode. 

Voor inwoners die de vragenlijst liever niet digitaal invulden, bestond de 

mogelijkheid om een papieren vragenlijst aan te vragen. Daarnaast was een 

folder bijgevoegd, waarin de keuzemogelijkheden voor de windmolens werden 

toegelicht. 

 

De vragenlijst bevatte één meerkeuzevraag: welke voorkeur hadden inwoners wat 

betreft de hoogte en de locatie van de windmolens? Hierbij kon gekozen worden 

voor zes verschillende mogelijkheden (waaronder ‘geen windmolens’). 

 

 

 

Voor de mensen die hulp nodig hadden bij het invullen van de vragenlijst is op de 

dag dat de vragenlijst online ging een informatieavond georganiseerd. Hier waren 

medewerkers van de gemeente Moerdijk aanwezig die ondersteuning boden bij 

het invullen van de vragenlijst. 

 

Respons 

In totaal zijn 4.440 inwoners van Klundert aangeschreven. Van hen hebben 833 

gereageerd op de vragenlijst. Dit is een respons van 19% en voldoende om 

betrouwbare uitspraken te doen. 

 



RESULTATEN 

Windmolenpark in Klundert ● Burgerraadpleging 

Ruim de helft van de inwoners van Klundert (56 procent) die deelgenomen 

hebben aan dit onderzoek geeft aan tegen de aanleg van de windmolens te zijn 

op de aangegeven locaties. Een kwart (25 procent) stemt voor de zeven molens 

met een maximale hoogte van 180 met een uitgebreid pakket aan sociale 

randvoorwaarden. Het aantal inwoners dat een voorkeur heeft voor de overige 

keuzemogelijkheden is beperkt. Wel heeft bijna een tiende van de inwoners een 

andere variant (dan de gegeven varianten) geopperd. De meest voorkomende 

ideeën staan weergegeven in het kader hiernaast. 

 

Tabel 1. Naar welke variant gaat uw voorkeur uit? (n=833) 

Optie Aantal Percentage 

Zeven molens met een maximale hoogte van 180 meter, met 
als voorwaarde het uitgebreide pakket aan sociale 
randvoorwaarden 

206 25% 

Vijf molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij 
Klundert) en twee molens met een maximale hoogte van 186 
meter (oostkant industrieterrein), met als voorwaarde de 
aanleg van een zonnepark door private partijen 

28 3% 

Vijf molens met een maximale hoogte van 150 meter (nabij 
Klundert) en twee molens met een maximale hoogte van 186 
meter (oostkant industrieterrein), in combinatie met een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een 
zonnepark dat wordt geëxploiteerd door een 
bewonerscorporatie 

41 5% 

Ik heb geen voorkeur voor de hoogte van de molens 18 2% 

Ik ben tegen de windmolens op de aangegeven locatie 469 56% 

Een andere variant 71 9% 

Andere mogelijke varianten volgens inwoners 
 
Langs de Zuidelijke Randweg (n=11) 
 
• “Plaats de 5 windmolens langs de Zuidelijke Randweg waar ook al 2 

windmolens gepland zijn en niet langs de Westelijke Randweg.” 
 

Geen windenergie, maar zonne-energie (n=11) 
 
• “Op het dak van alle bedrijven op het industrieterrein de nieuwste 

zonnepanelen, zodat we geen horizonvervuiling hebben.” 
 

Langs de A16 of A17 (n=8) 
 
• “Voorkeur voor locatie langs de A16 dan wel A17.” 

 
Bij Hollands Diep (n=5) 
 
• “Tegen windmolens volgens het huidige plan, voor windmolens langs 

het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans.” 
 

Andere ideeën 
 
• “De hoogte en hoeveelheid is mij om het even. Ik vind het 

belangrijker dat de inwoners daadwerkelijk financieel meeprofiteren 
van de aanleg.” 

• “Alléén molens van 150 meter hoog.” 
• “Volgens mij zijn er genoeg mogelijkheden op of rond de 

Sassenplaat.” 
• “Een zonnepanelenpark aanleggen zodanig dat inwoners en 

omgeving geen last van kunnen krijgen. Zodra het plan van 
windmolens toch ingaat, is het efficiënt om het langs het water te 
plaatsen zoals de Moerdijkse haven.” 

• De molens kunnen ook komen te staan bij molens op de grens van 
Etten-Leur/Moerdijk in de polder bij Zwartenberg. 


