Per e-mail ontvangen 28-05-2018 bij de griffie

Geachte leden van het college en gemeenteraad,
Ik heb de discussie gevolgd aangaande het opschalen van de windturbines aan de Karolinadijk en heb
mij verbaasd over de verklaring dat de bewoners van Dinteloord daarmede akkoord zouden zijn. Ik
kon mij dat nauwelijks voorstellen en heb de afgelopen periode gesproken met bewoners van
Dinteloord west en de Stoofdijk. Uit die gesprekken is mij van zulk een akkoord niet gebleken, sterker
nog, men was er
niet eens van op de hoogte. Het is waar, dat slechts weinigen zich schijnen te hebben laten horen op
de momenten waarop dat tijdens bijeenkomsten kon en maar al te vaak omdat men uit automatisme
vertrouwt op besluitvorming op basis van het behartigen van hun belang in geval hun
vertegenwoordigers zich namens de bewoners uitspreken.
Het is vanzelfsprekend, dat het opschalen op zich niet zo zeer het probleem is. Vrijwel iedereen zal
daar gegeven de omstandigheden, de opbrengst, de wetgeving en de levensduur van de bestaande
molens begrip voor hebben.
Velen van u zullen vast wel eens op de Euromast in Rotterdam zijn geweest en ook wel een keertje
op de top. De lift draait daar braaf zijn rondjes en doet dat op zeg maar 190 meter hoogte. Doe daar
in gedachten nog eens 20 meter bovenop en beeld je in hoe dat er uitziet vanuit de kern van
Dinteloord waar het centrum nota bene aan de rand ligt en vermenigvuldig dat beeld met de factor
vier. Bij een tiphoogte van 234 meter komt er zelfs 44 meter bovenop het hoogste punt van de
Euromast en dat maal vier. Dat kun je, nee, mag je de bewoners van een kleine kern als Dinteloord
niet aandoen!
Als je over de A29 richting Rotterdam rijdt, zie je net na Numansdorp de Euromast al staan. Je bent
dan hemelsbreed nog behoorlijk ver van het park in Rotterdam verwijderd. Het is niet moeilijk je in te
beelden hoe het er uit komt te zien als je nog hogere bouwwerken plaatst op een steenworp afstand
van het centrum van Dinteloord en dat maal vier vanwege de voor het oog min of meer naast elkaar
geplaatste
turbines!!!
Er wordt een ingrijpen van de provincie gevreesd en dat in dat geval de bevolking wel eens met lege
handen zou komen te staan. Welnu, geacht college en leden van de gemeenteraad, op
goedmakertjes of kadootjes van energiemaatschappijen zit niemand te wachten en al helemaal niet
als je daarvoor tot in de oneindigheid qua woon- en leefgenot moet lijden. De sigaar komt simpelweg
toch echt uit de
bekende eigen doos. Dat provinciale ingrijpen vrees ik helemaal niet want waar vindt de provincie
een kern als Dinteloord die de huidige horizon al accepteert en daar bovenop ook nog eens bereid is
om in te stemmen met het vervangen van die vier turbines door molens met ongeveer een zelfde
omvang als die nabij het AFC staan. De provincie kijkt wel uit om zo’n partner tegen zich in het
harnas te jagen

want zij weten net zoals u en ik, dat de bevolking zich zonder enige twijfel enorm zal gaan roeren als
straks een paar mensen zich zullen gaan inzetten om voor eens en altijd aan de bewoners duidelijk te
maken wat de gemeente, of de provincie, of wie dan ook daadwerkelijk met hun woon- en
leefomgeving van plan is.
Onvoorwaardelijke steun voor zulke plannen van hun maatschappelijke vertegenwoordigers zal als
zout in een wond voelen. In een openbare vergadering werd aangehaald dat de gemeente
Steenbergen de beloofde/toegezegde targets naar verwachting sowieso niet zal gaan halen.
Daarmede toch hopelijk en feitelijk niet impliciet aangevend dat Steenbergen, lees Dinteloord, geen
schijn van kans heeft als er na het plaatsen en installeren van de huidige vier vervangende mega
mastodonten nog meer molens bij zullen moeten komen.
De stelling “waar vier van die mastodonten passen, zullen nog meer turbines/molens beslist niet
detoneren” zal al snel opgang kunnen doen. Anders gezegd: het is nu toch al niet om aan te zien dus
een beetje slechter kan ook nog wel.
Ik kan zo nog wel even doorschrijven, maar de kern moge duidelijk zijn. Ik hoop en vertrouw dat onze
bestuurders en volksvertegenwoordigers hun instemming, lees het uitspreken van geen bezwaar, om
wille van het algemeen belang en de redelijkheid en billijkheid zullen aanpassen door in het voorstel
duidelijk te maken dat:
1.De vier molens in de Karolinapolder mogen worden vervangen door nieuwe turbines, qua hoogte
ongeveer gelijk aan die nabij het AFC staan. De ashoogte van die turbines is 89,5 meter en tiphoogte
108 meter.
2.Na deze vervanging in of nabij de kern van Dinteloord in de toekomst geen ruimte meer is voor nog
meer turbines. Genoeg is genoeg!
In het vertrouwen dat de gemeenteraad in deze strekking zal besluiten,
met vriendelijke groet,
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