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onderwerp Windturbinepark Roosendaalse Vliet 

Geachte heer Lambers, 

Steenbergen, 6 september 2016 

Op basis van artikel 40 heeft u vragen gesteld over het windturbinepark Roosendaalse 
Vliet op het grondgebied van de gemeente Roosendaal nabij de Holderbergsedijk en de 
Wildenhoeksestraat in de gemeente Steenbergen. De vragen en de beantwoording hiervan 
treft u hieronder aan. 

Vraag 1: Is het college bekend met de plaatsing van drie windturbines van Windturbinepark 
Roosendaalse Vliet BV op het grondgebied van de gemeente Roosendaal ca op een 
steenworp afstand van de Holderbergsedijk en de Wildenhoeksestraat te Kruisland in de 
gemeente Steenbergen? 
Antwoord: Ja, deze windturbines maken onderdeel uit van de regionale afspraken voor 
de realisatie van windenergie. 

Vraag 2: Weet het college dat de inwoners van de gemeente Steenbergen die daar 
jaren in een rustige plattelandsomgeving hebben kunnen wonen na de plaatsing van 
de turbines zeer ernstige geluidsoverlast ondervinden van de draaiende rotorbladen? 
Vraag 3: Is het college bekend dat deze inwoners van onze gemeente ernstige licht
en schaduwhinder ondervinden van de rotorbladen? 
Vraag 4: Is het college bekend met het feit dat de aan en uit flikkerende rode en witte 
lampen op de woningen het effect hebben van een permanent de woning binnen 
schijnende felle spot waardoor het leefgenot in ernstige mate wordt aangetast? 
Vraag 5: Is het college bekend met het gegeven dat de draaiende turbines een 
brommend geluid veroorzaken welk doordringt in meerdere van de woningen in dit 
gebied. 
Antwoord vragen 2 t/m 5: De buurtvereniging 'Holterberg en Wildenhoek' heeft 
aangegeven dat er verschillende vormen van overlast wordt ondervonden. Er zijn 
hierover klachten kenbaar gemaakt bij de gemeente Roosendaal en de initiatiefnemer 
van de windturbines. Deze klachten worden onderzocht. In de wet- en regelgeving zijn 
normen opgenomen waar de windturbines aan moeten voldoen. Echter, deze normen 
zorgen er niet voor dat er geen enkele mate van (over)last mag worden ondervonden. 
Vraag 6: Is het college van opvatting dat met de oprichting en inwerking hebben van 
de turbines aan alle eisen in het kader van de omgevingswetgeving wordt voldaan? 
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Antwoord: De windturbines moeten voldoen aan wet- en regelgeving. De gemeente 
Roosendaal is het bevoegde gezag voor vergunningverlening en handhaving. 
Belanghebbenden kunnen over de hinder een klacht indienen bij de gemeente 
Roosendaal. De gemeente Roosendaal moet deze dan beoordelen. 

Vraag 7: Is het correct dat door de plaatsing van de turbines in de gemeente 
Roosendaal ca de waarde van de woningen aan de Holderbergsedijk en 
Wildenhoeksestraat is afgenomen? 
Antwoord: Naar aanleiding van de geplaatste windturbines is door de gemeente 
Steenbergen de WOZ-waarde van meerdere woningen aangepast. Als gevolg van de 
ruimtelijke procedure voor de realisatie van windturbines kan eveneens planschade 
ontstaan. Belanghebbenden kunnen hierover contact opnemen met de gemeente 
Roosendaal. 

Vraag 8: Heeft het college zich op de hoogte gesteld van de problematiek waarmee haar 
inwoners aan de Holderbergsedijk en Wildenhoeksestraat in de gemeente Steenbergen 
zijn geconfronteerd? 
Antwoord: De buurtvereniging 'Holterberg en Wildenhoek' heeft op 3 februari 2016 
gesproken met wethouder Lepolder. Naar aanleiding van dit gesprek heeft het college 
van burgemeester en wethouders besloten om de gemeente Roosendaal een brief te 
sturen. In de brief hebben wij de zorgen van onze inwoners over het windmolenpark 
Roosendaalse Vliet onder de aandacht gebracht en hebben wij tevens verzocht om 
ook de belangen van onze inwoners te behartigen (zie de bijlage met het kenmerk 
UM1602589). 

Vraag 9: Is het college bekend met de wens van vele van de Steenbergse bewoners aan 
de Holderbergsedijk en Wildenhoeksestraat in de gemeente Steenbergen om een 
participatie-overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het windmolenpark en/ of de 
gemeente Roosendaal ca waarin het maatschappelijk ondernemerschap van de exploitant 
cq de eigenaar wordt geregeld? 
Antwoord: De buurtvereniging heeft het onderwerp maatschappelijk ondernemerschap 
in het gesprek met de wethouder op 3 februari 2016 kenbaar gemaakt. De gemeente 
Roosendaal en de initiatiefnemer van het windmolenpark hebben hierover geen 
vrijwillige afspraken gemaakt. Wij hebben de gemeente Roosendaal op de hoogte 
gebracht van de wens van de buurtvereniging (zie de bijlage met het kenmerk 
UM1602589). 

Vraag 10: Is het college bekend met de onvrede van de bewoners van de 
Holderbergsedijk en de Wildenhoeksestraat over de wijze waarop de gemeente 
Roosendaal ca met hen communiceert? 
Antwoord: Mede als gevolg van de onvrede over communicatie, hebben wij het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal een brief gestuurd, 
waarin wij verzoeken om ook de belangen van onze inwoners goed te behartigen (zie 
de bijlage met het kenmerk UM1602589). 

Vraag 11: Is het college bereid juridische en maatschappelijke ondersteuning aan de 
inwoners van de gemeente Steenbergen te verlenen om de overlast van de 
windturbines welke in de gemeente Roosendaal ca vrijwel op de gemeentegrens zijn 
toegelaten, te verminderen en/ of zo mogelijk tegen te gaan? 



Vraag 12: Is het college bereid oplossingsgericht overleg te voeren na bespreking met de 
inwoners van de gemeente Steenbergen aan de Holderbergsedijk en Wildenhoeksestraat 
met het gemeentebestuur van Roosendaal ca, waarbij zoveel als wettelijk en 
maatschappelijk mogelijk is de belangen van de inwoners van onze gemeente worden 
behartigd? 
Antwoord vragen 11 en 12: Er zijn klachten over de windturbines ingediend bij de 
gemeente Roosendaal. Voor de afhandeling van de klachten is de gemeente 
Roosendaal het bevoegde orgaan. Wij hebben de gemeente Roosendaal verzocht om 
ook de belangen van onze inwoners goed te behartigen (zie de bijlage met het 
kenmerk UM1602589). De uitkomst van de klachtenafhandeling is nog niet bekend. 
Op dit moment is er voor ons (nog) geen aanleiding om andere stappen te 
ondernemen. Wel benadrukken wij dat het doorlopen van juridische procedures tegen 
de desbetreffende windturbines (bijvoorbeeld vanwege klachten of planschade) een 
persoonlijke aangelegenheid is. ^ — ^ 
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