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Geacht College van burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

Hierbij willen we onze dank uitspreken dat u ons een afschrift heeft gestuurd van uw brief met 

kenmerk UM 1208070 aan het ministerie van EL&I. Met enige verbazing heeft Eneco kennis genomen 

van de inhoud. Immers, Eneco is nog steeds in afwachting van de toegezegde uitnodiging van 

wethouder Heijmans, om de zaken met betrekking tot de melding RijksCoördinatieRegeling (RCR) 

Windpark Krammer Volkerak nader toe te lichten. Een verzoek van onze kant dat ruim twee 

maanden geleden bij uw college kenbaar gemaakt is. 

Hoewel wij er nog steeds de voorkeur aan geven om u in een persoonlijk gesprek op de hoogte te 

brengen van de beweegredenen die ten grondslag liggen aan genoemde RCR-melding, nemen wij 

niettemin deze gelegenheid om u nader te informeren. 

Zoals bekend bij uw College, is Eneco vanaf begin 2011 samen met de 13 initiatief nemende families 

die in de betreffende polders wonen actief bezig geweest de mogelijkheden van windenergie in de 

Anna- en Drievriendenpolder aan u en de omgeving duidelijk te maken. Dat jaar hebben we 

informatieavonden gehouden, de politiek uitgebreid geïnformeerd, omwonenden bezocht en een 

excursie gehouden voor alle betrokkenen. De dorpsraad heeft een enquête gehouden waaruit blijkt 

dat de Dinteloorders voor windenergie zijn, maar kritisch zijn als het gaat om windenergie in hun 

eigen leefomgeving. Dit is een uitkomst die in geheel Nederland voorkomt. Het windpark is daarnaast 

besproken met de Buurtvereniging Boompjesdijk, waarin de direct omwonenden buiten het 

windpark zijn georganiseerd. Deze vereniging heeft vervolgens een neutraal standpunt ingenomen. 

De locatie bevindt zich verder in dunbevolkt gebied en de inwoners binnen het windpark zijn 

betrokken bij de plannen. 
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Vanuit de strategie Duurzaam, Decentraal, Samen van Eneco is een substantieel omgevingsfonds 

gepresenteerd, om gekoppeld aan de windenergie andere duurzame investeringen bij de mensen 

thuis te ondersteunen en sociaal economische investeringen mogelijk te maken. Hiermee levert dit 

windpark een directe bijdrage aan een verdere verduurzaming van de gemeente. Daarnaast 

ondersteunen we graag initiatieven die het windpark een meerwaarde geven voor de omgeving. Een 

voorbeeld hiervan is dat voor de aanleg van het windpark de polder beter ontsloten wordt en dit 

nieuwe mogelijkheden biedt voor toerisme. Hieraan gekoppeld hebben wij de principe-aanvraag 

gedaan om een Milieueffectrapportage, plan-m.e.r., op te starten met het doel de locatie te 

onderzoeken. Tijdens dit proces kunnen zorgen geuit en suggesties gehoord worden, zodat deze 

tijdig kunnen worden meegenomen in de onderzoeken. Tijdens het proces van de plan-m.e.r. zullen 

alle mogelijke effecten van windenergie langs het Volkerak worden onderzocht en feitelijk in kaart 

gebracht als input voor het college en de raad ten behoeve van hun eigen individuele 

afwegingsproces voor mogelijke windlocaties. 

Immers, locatie Anna- Drievriendenpolder is voor Noord-Brabantse begrippen een ideale 

windmolenlocatie. De locatie heeft het beste windaanbod van heel de provincie. Op deze locatie zijn 

ten opzichte van het windaanbod rond Breda op iedere 5 windturbines, 1 windturbine minder nodig 

om dezelfde productie te behalen, op 18 (het plan) windmolens zijn dat er 4 tot 5. Daarnaast is het 

een polder die fysiek de ruimte biedt voor 18 windturbines. Dergelijke polders zijn schaars. Dit past 

naadloos in de concentratiegedachte(langs het Volkerak), die vanuit landschappelijk oogpunt de 

voorkeur geniet. Niet overal kleine projecten van een paar windturbines, maar een paar 

verantwoorde concentraties van windturbines. Het plan voldoet verder aan alle wetteli jke eisen, 

waar een windpark aan moet voldoen, waaronder de afstand tot woningen. 

In de gesprekken die we in 2011 met de raadsfracties hebben gevoerd, was er bij een aantal politieke 

partijen geen bereidwilligheid tot medewerking voor ons initiatief. Dat standpunt was gebaseerd op 

de veronderstelling dat er geen noodzaak zou zijn om meer windenergie in Steenbergen te 

realiseren. Echter, in het geval dat de provincie Noord-Brabant meer windenergie zou moeten 

realiseren in het kader van haar provinciale doelstellingen en additionele locaties als deze nodig 

zouden zijn om die provinciale doelstellingen te halen, dan was de houding bij de meerderheid van 

de raad dat ze graag als gemeente actief zouden willen participeren in het proces. 

Zoals u terecht opmerkt in uw brief is de gemeente Steenbergen, als deelnemende gemeente aan de 

Regio West Brabant (RWB), partij in het Aanbod Windenergie West-Brabant. Dit aanbod kwam voort 

uit het verzoek van GS om ruimte te maken voor windenergie om de 320 MW doelstelling in het jaar 

2020 te kunnen realiseren. De RWB is met een aanbod gekomen dat door de provincie is 

geaccepteerd. De locatie Anna- Drievriendenpolder was op dat moment niet nodig om het aantal 

gewenste MW-en in het bod te behalen. Steenbergen heeft in het bod gekozen voor de opschaling 

van Karolinapolder van 2,4 naar 24 MW, uitgaande van 6 MW windturbines. 
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Voor ons als initiatiefnemers was dat uiteraard teleurstellend, maar wij konden op dat moment niet 

anders dan respect tonen voor het regionale aanbod. 

Echter, kort nadat het RWB bod was geaccepteerd door de provincie werd er in de Statencommissie 

voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 13 april 2012 onder document nummer 2912114 al 

gesproken over het realiseren van 420 MW aan windenergie projecten in de provincie Noord-

Brabant. In deze stukken geeft de provincie aan dat er voor deze 420 MW voldoende plannen zijn. 

Met het RWB bod en dit commissie stuk in de hand heeft Eneco een haalbaarheidsanalyse gemaakt 

voor de windplannen in de provincie Noord-Brabant. De belangrijkste conclusies uit deze analyse 

zijn: 

» In het bod van de RWB is het aantal te realiseren MW-en erg ruim ingeschat, er zijn enkele 

tientallen MW-en te ruim meegenomen waarvoor geen ruimte is op de locaties. Daarnaast is 

een aantal locaties ronduit niet geschikt 

» Voor de gemeente Steenbergen is het verschil met het bod en de praktische haalbaarheid 

tussen de 15 tot 20 MW. 

» Noord-Brabant acht de 420 MW op dit moment nog haalbaar. Echter indien er een aantal 

locaties afvallen of blijkt dat er minder MW-en op de locaties gerealiseerd worden, zal er 

gezocht moeten worden naar nieuwe plannen. 

Op grond van deze conclusies, voor ons dus een voortschrijdend inzicht in het RWB bod, zijn we 

vooruit gaan kijken naar een toekomstige kans voor Windpark Anna-Drievriendenpolder. 

In dit proces zijn we samen met RWE aan tafel gegaan om wederzijdse plannen rondom en langs de 

Brabantse kant van het Volkerak te bespreken. Deze gesprekken hebben geresulteerd in het inzicht 

dat een brede en integrale beschouwing van plannen om windenergie langs het Volkerak te 

realiseren noodzakelijk is. Een integrale plan-MER om de plannen en de effecten daarvan op de 

omgeving in samenhang te onderzoeken is daarvoor gewenst. Bijkomstigheid daarvan is dat de 

gezamenlijke plannen meer dan 100 MW groot zijn en dan conform de elektriciteitswet gemeld 

moeten worden in het kader van een RijksCoördinatieRegeling (RCR) bij het ministerie van EL&I. 

Op het moment dat de melding RCR op 29 mei 2012 is gedaan, was Eneco zich ervan bewust dat er 

een door de provincie aanvaard bod vanuit de RWB lag, waarin geen ruimte is opgenomen voor het 

deel windenergie in de Anna- en Drievriendenpolder. 

Eneco is zich er terdege van bewust dat als de provincie zijn landelijke windenergie afspraken kan 

invullen met de huidige windplannen als opgenomen in het huidige bod van de RWB, er dan vanuit 

RWB perspectief geen behoefte zal zijn aan Windpark Anna- Drievriendenpolder. 
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Echter, als de provincie in haar evaluatie van haar bod op zoek gaat naar additionele of vervangende 

windenergieprojecten om zijn landelijke afspraken in te vullen, en daarvoor een nieuw verzoek doet 

bij de RWB, dan willen wij met locatie Anna- Drievriendenpolder klaar staan. Een windenergie 

projectplan van rond de 50 MW, met de beste windbeschikbaarheid en binnen het zoekgebied 

Windenergie van de provincie, te realiseren in concentratie met andere plannen langs het Volkerak, 

is dan ons inziens de beste optie. 

Een aantal raadsfracties van uw gemeente heeft in dit scenario aangegeven als het nodig is, hierin 

verantwoordeli jkheid te nemen. 

Zoals gezegd zouden we bovenstaande beweegredenen en het plan graag nader aan u toelichten in 

een persoonlijk gesprek, waarvan de uitnodiging van uw kant ons nog niet heeft bereikt. We zullen 

hiertoe zelf een hernieuwd verzoek doen. Tevens nodigen we uw college graag uit op locatie, om u 

ter plekke te kunnen laten zien wat de plannen inhouden. Hiervoor zullen wij u ook een verzoek 

doen. 

Met vriendelijke groet, 

Frans de Jong 

Eneco Wind op Land 


