
Geachte voorzitter, leden van de Commissie ruimte en economie. 

 

Donderdag 29 september 2011 mocht ik de uitslag v/d enquête, gehouden door de actiegroep 

Handen af van de polder, aanbieden aan de toenmalig  burgemeester, J. Hoogendoorn. 

Uitslag was duidelijk: Ruime meerderheid bevolking Dintloord was tegen plaatsing van windmolens in 

de Anna- en Drievriendenpolder. Dit signaal lag, en ligt, in het verlengde van het beleid van de 

gemeente Steenbergen. 

Mede door de inspanningen van de gemeente Steenbergen heeft de regio West-Brabant  op 13 

oktober 2011 een regionaal aanbod m.b.t. windenergie aangeboden aan Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant. Dit aanbod is geaccepteerd. 

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2012 de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie vastgesteld. 

Overeenkomstig deze visie is plaatsing van een windmolenpark in de Anna- en Drievriendenpolder 

niet mogelijk. 

Een situatie die op zich helder is. Beleid van de gemeente Steenbergen is in overeenstemming met 

de wens van de meerderheid van de bevolking en is regionaal vertaald. 

 

Zorgelijk wordt het als Eneco, middels woordvoerder in deze dhr. De Jong, achter de rug van de 

gemeenteraad en de inwoners om, toch een aanvraag indient bij het ministerie van Economische 

Zaken voor het plaatsen van windmolens in de Anna- en Drievriendenpolder. 

Eneco gaat hierbij voorbij aan het door de gemeente Steenbergen geformuleerde en gehanteerde 

beleid en gaat voorbij aan de wens van de bevolking welke duidelijk naar voren is gekomen middels 

de enquêtes van de Dorpsraad en van de actiegroep Handen af van de polder. 

Eneco laat voorkomen dat er slechts sprake is van een geringe tegenstand van slechts enkele 

families.  

Men misbruikt het neutrale standpunt van de Buurtvereniging Boompjesdijk. Deze vereniging heeft 

dit neutrale standpunt ingenomen omdat bij de vereniging agrariërs lid zijn die tegen de plaatsing 

van de windmolens zijn maar óók initiatiefnemers van het windmolenpark zijn lid van deze 

vereniging. Om de spanningen binnen deze vereniging niet te laten escaleren heeft men een neutraal 

standpunt ingenomen.  

Eneco laat gemakshalve ook maar achterwegen dat de leden en sympathisanten van de actiegroep 

Handen af van de polder in hetzelfde gebied wonen. Er zijn zelfs  twee bestuursleden van deze 

buurtvereniging ook lid van de actiegroep Handen af van de polder. 

Eneco geeft ook aan dat door de komst van het windpark een beter ontsluiting van de polder zal 

ontstaan. Het zou kunnen dat men hier doelt op bredere wegen nodig voor het aanleggen van de 18 

molens van 100m as-hoogte. Dat hiermee het landschap zal worden aangetast is niet ondenkbeeldig. 

De stelling dat de molens nieuwe mogelijkheden voor het toerisme gaat bieden lijkt me ook niet 

geheel juist. Plaatsing van deze molens vlak naast het natuurgebied de Dintelse Gorzen kan  in onze 



ogen niet worden gezien als een bijdrage aan de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente 

Steenbergen. 

Al het voorgaande wekt bij mij de indruk dat Eneco een bijzondere, wat enge, zienswijze heeft m.b.t. 

het omgaan met de bevolking in deze regio. 

Middels een schrijven, d.d. 8 november 2012, heeft Handen af van de polder zijn zorg m.b.t. de 

werkwijze van Eneco verwoordt  aan Ministerie van Economische zaken. 

 

Ik spreek hierbij de hoop en de wens uit dat in de toekomst het ingezette beleid van de gemeente 

Steenbergen, gelet op de Anna- en Drievriendenpolder, een standvastig beleid zal zijn. 

Een beleid dat gedragen wordt door de inwoners van Dinteloord en het buitengebied. 

Een beleid dat garant staat dat er nog een, uniek, stukje openlandschap bij Dinteloord in lengte van 

jaren mag en kan blijven bestaan. 

 

Ik dank u voor uw aandacht. 

André van Groenestijn 

namens actie groep Handen af van de polder. 

 

 

 

 

 

 

 


