
 Motie  

  

                                              Onderzoek naar kleine windturbines 

  

 
De raad van de gemeente Steenbergen;  

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘raadsbesluit 

gedeeltelijke evaluatie visie ruimte en energie en opstarten procedure tot wijziging’ d.d. 27 

mei 2021  

 

Constaterende dat:  

 

 

• Ook de gemeente Steenbergen haar bijdrage dient te leveren aan de RES en haar 

doelen binnen de Visie Energie en Ruimte dient te verwezenlijken binnen de 

afgesproken termijnen  

• De oplossingen waarmee nu wordt gedacht en gewerkt een groot beslag leggen op 

de openbare ruimte terwijl er alternatieven zijn die de openbare ruimte meer 

ontzien. 

• Er een heftige discussie bezig is over het inrichten van de openbare ruimte  

• De teruglevermogelijkheden op het elektriciteitsnet ernstige vertraging oplopen 

door te weinig capaciteit bij de netwerkbeheerders 

• Ook de gemeente Steenbergen haar bijdrage dient te leveren aan de RES 

• In verschillende provincies en gemeentes al gebruik gemaakt wordt van deze 

kleinschalige windmolens en de interesse voor deze vorm van eigen 

energieopwekking nog verder toeneemt 

 

   

Overwegende dat:  

   

• Er voor ondernemers en particulieren zoveel mogelijk manieren moeten zijn om 

hun eigen stroom op te wekken o.a door kleine windturbines 

• Deze kleine windturbines goed passen in de verduurzamingsopgave van bedrijven, 

maar ook voor particuliere initiatieven interessant kunnen zijn 

• Deze kleine windturbines goed in te passen zijn in het landschap, zorgen voor 

weinig ruimtebeslag en overlast voor de omgeving 



• Deze vorm van energieproductie onderdeel uit kan maken van andere vormen van 

duurzame energieproductie zoals al aangegeven in de RES en de visie Energie en 

Ruimte 

 

 Draagt het college op om:  

  

• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van kleine 

windturbines 

• De uitslag van dit onderzoek uiterlijk aan te leveren uiterlijk Q4 2021. 

• De kosten voor dit onderzoek op te nemen in de komende Perspectiefnota 

 

  

  

  

en gaat over tot de orde van de dag,   

 

Fractie VVD Steenbergen.  


