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Geacht college, 

Steenbergen, 30 maart 2016 

Voor de realisatie van het windmolenpark "Roosendaalsche Vliet" aan de Vlietweg en 
Noordstraat in Roosendaal heeft uw gemeente besloten om toestemming te verlenen. 
Hiermee is invulling gegeven aan de landelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid. 
Mede dankzij dit besluit dat uw gemeente heeft genomen, zijn wij als gezamenlijke regio in 
staat geweest om vooruitlopend op de aanwijzing van locaties door het Rijk, zelf regie te 
voeren op de situering van windmolenparken in onze regio. 

Echter, naast het duidelijke belang en de onbetwiste noodzaak van het realiseren van 
voorzieningen om de duurzaamheid te bevorderen, kunnen windmolenparken ook diep 
ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van individuele inwoners. Over windmolenpark 
"Roosendaalsche Vliet" vroeg in dit verband buurtvereniging "Holterberg en Wildenhoek" 
uit Kruisland ons als college van burgemeester en wethouders om onze aandacht. De 
woningen in de buurt Holterberg en Wildenhoek liggen in onze gemeente op 400 tot 750 
meter afstand van het windmolenpark. 

Op 3 februari 2016 heeft een vertegenwoordiging van buurtvereniging "Holterberg en 
Wildenhoek" een gesprek gehad met onze wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw 
Lepolder, over de zorgen die zij als omwonenden van het windmolenpark hebben over de 
behartiging van hun belangen. De buurtvereniging is zich er van bewust dat de gemeente 
Steenbergen geen partij is in het proces rond de realisatie van het windmolenpark en 
weet dat de gemeente Roosendaal bevoegd gezag in deze is. 

Het staat buiten kijf dat er een regionale opgave bestaat voor windenergie. Partijen zoals 
de Nederlandse Wind Energie Associatie, Stichting De Natuur- en Milieufederaties, 
Stichting Natuur S Milieu, Greenpeace en NLVOW onderkennen dat draagvlak voor 
windenergie noodzakelijk is. Om dit draagvlak te realiseren, zijn gedragscodes voor 
planvorming rond windmolenparken geformuleerd. 
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Voor ieder nieuw windmolenproject wordt daarom tegenwoordig in principe, in dialoog met 
belanghebbenden en het bevoegde gezag, diverse afspraken gemaakt. 

Voor het windmolenpark "Roosendaalsche Vliet" zijn er geen afspraken gemaakt, omdat 
de gedragscodes relatief nieuw zijn. Toch verzoeken wij uw gemeente om een uiterste 
inspanning te leveren in de behartiging van de belangen van onze inwoners als 
omwonenden van het windmolenpark, onder meer wanneer er klachten zijn over het 
windmolenpark, zoals geluidsoverlast. Wij willen het belang benadrukken van een 
duidelijke procedure waarvan omwonenden in het geval van klachten gebruik kunnen 
maken, zo nodig door middel van mediation tussen initiatiefnemers en omwonenden. 

De buurtvereniging "Holterberg en Wildenhoek" heeft de gemeente Steenbergen gevraagd 
om voor diverse aspecten als bemiddelaar op te treden tussen de omwonenden, de 
initiatiefnemers voor het windmolenpark en uw gemeente Roosendaal. Wij hebben 
besloten om als gemeente Steenbergen niet in te gaan op het verzoek. De buurtvereniging 
geeft daarnaast aan dat er een tweede optie is: in vergelijkbare situaties elders in het land 
heeft de heer Rob Rietveld van het NLVOW met succes als mediator opgetreden. Hierbij 
geven wij deze informatie aan u door. 

Wij respecteren het feit dat, na diverse jaren van het doorlopen van procedures voor 
planvorming rond het windmolenpark, alle besluiten inmiddels onherroepelijk zijn 
geworden. Als gemeentebestuur voelen wij echter wel de verantwoordelijkheid om 
aandacht te hebben voor de signalen die onze inwoners in onze richting afgeven. Om die 
reden brengen wij de zorgen van onze inwoners over windmolenpark "Roosendaalse Vliet" 
onder de aandacht van uw college in de hoop en vertrouwen dat de gemeente Roosendaal 
ook de belangen van de inwoners van de gemeente Steenbergen in deze behartigt. 
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