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MOTIE 
Onderzoek exploitatiemogelijkheid dorpswindmolen 

De gemeenteraad van Steenbergen, in vergadering bijeen op 25 februari 2016, gehoord hebbende de 
beraadslagingen 

Overwegende dat: 

Duurzame, hernieuwbare energie bijdraagt aan de vermindering van C02 uitstoot en zo ook de 
opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel tegengaat; 
Duurzame energie ons minder afhankelijk maakt van eindige fossiele brandstoffen uit binnen- en 
buitenland en van andere bronnen van energie die veiligheidsrisico's opleveren; 
De noodzaak om duurzame maatregelen te nemen na de winst van Urgenda in een rechtszaak 
tegen de Staat (2015) en na het in Parijs gesloten Klimaatakkoord (2015) groter is dan ooit te voren; 
De gemeente Steenbergen in een relatief windrijke hoek van het land ligt; 
Steenbergen een relatief groot oppervlakte heeft; 
en de agrarische sector al een aanzienlijke bijdrage levert aan de productie van duurzame energie 
en deze nog verder kan uitbouwen. 
In de omgeving van Steenbergen reeds meerdere initiatieven zijn genomen om eveneens een 
dorpsmolen op te richten; nabije voorbeelden waarvan Steenbergen kan leren; (Tholen, Moerdijk, 
Drimmelen) 

Concluderende dat 

Een dorpsmolen lokale/regionale, duurzame energie produceert dat dient als vervanging van 
fossiele brandstof. 
Het principe van een dorpsmolen is dat het revenuen oplevert die worden aangewend om de 
leefbaarheid van de lokale samenleving te verbeteren en om bewoners bijvoorbeeld kortingen te 
geven op duurzame investeringen. 
Een breed draagvlak bij de bewoners en de omwonenden essentieel is voor het succes; 
Overlast en schade aan natuur tot een minimum beperkt moeten worden. 
Er een uitgekiend plan moet komen om na te gaan hoe, wanneer en waar zo'n molen (bij-) 
geplaatst kan worden. 

Draagt het college op: 

Om te onderzoeken hoe tot een goed werkbare formule te komen waarbij het er op neer moet komen dat 
de gehele Steenbergse bevolking profiteert van de exploitatie van één (of enkele??) eigen windturbine. 

En naast het onderzoek naar een dorpsmolen en windenergie er onderzoek gedaan moet worden naar 
andere duurzame energiebronnen zoals biomassa en zonne-energie op een zo breed mogelijke manier 
waarbij ook de betrokkenheid en participatie van onze inwoners meegenomen wordt en waarbij eerder 
aangenomen uitgangspunten met betrekking tot de productie van windenergie en biomassa opnieuw 
gewogen worden. 



en gaat over tot de orde van de dag. 
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