
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, 

 

Mijn naam is Tiny Oosterling, ik woon aan de Sasdijk in Dinteloord en ik mag vanavond inspreken 

namens de “regiegroep”, een werkgroep voortgekomen uit de grotere klankbordgroep 

“Windturbines Dinteloord-Karolinadijk”. Maar allereerst wil ik U een goed, gelukkig en bovenal 

gezond 2018 wensen met veel wijsheid voor de beslissingen die U in deze raad hebt te nemen. 

 

In een vorige raadsperiode is door de gemeenteraad van Steenbergen het besluit genomen om de 4 

windmolens die nu aan de Karolinadijk staan te vervangen door 4 nieuwe windturbines. Een besluit 

waar de bewoners van het buitengebied van Dinteloord niet blij mee zijn, verre van dat. Maar dit 

besluit is, naar wij hebben begrepen, onherroepelijk. Vorig jaar heeft uw raad ook besloten dat de 

vervanging van deze molens moet plaatsvinden met inachtneming van sociale randvoorwaarden, 

waarbij de exacte invulling van deze randvoorwaarden in overleg met omwonenden vastgesteld zou 

moeten worden. 

Wij zijn de gemeente dankbaar dat ze ons in de gelegenheid heeft gesteld ons uitvoerig te laten 

informeren over alle aspecten die bij de vervanging van de windturbines aan de orde komen.  

De vraagstukken die betrekking hebben op onze woonbeleving , zoals overlast en waardedaling zijn 

niet eenvoudig op te lossen. Wij hopen, met hantering van een menselijke maat als uitgangspunt, tot 

een evenwichtig advies te komen.  

Voor beide partijen, de raad en de omwonenden, is er een zeer belangrijk punt wat we nu direct 

onder uw aandacht willen brengen. Zoals u in de raadsmededeling die vandaag op de agenda staat, 

hebt kunnen lezen zijn er een aantal risico’s, risico’s die een optimaal proces en uitkomst kunnen 

frustreren.  

Van deze genoemde risico’s willen wij de noodzaak van tijdige besluitvorming benadrukken.  

Tijdige besluitvorming is essentieel om het draagvlak in de omgeving zo groot mogelijk te houden. 

Vertraging in de vergunningverlening kan leiden tot een lagere subsidie en daarmee minder 

financiële ruimte voor invulling van de sociale randvoorwaarden. Het verschil kan fors oplopen. Als er 

dan toch molens bij ons in de omgeving moeten komen, dan liever met een redelijke opbrengst voor 

uitwerking van de sociale randvoorwaarden.  

Wij verwachten dat deze besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 op de 

agenda zal komen. Op dit moment vragen wij U bij de overdracht van taken naar de nieuwe raad er 

nadrukkelijk op toe te zien dat de besluitvorming binnen uw raad niet onnodig wordt uitgesteld. 

  



Voorzitter, samengevat dus 3 zaken waar wij uw aandacht voor vragen: 

1. Weet dat de regie- en klankbordgroep windturbines Karolinadijk, Dinteloord er is. 

2. Weet dat de regiegroep momenteel verwacht dat zij met een grote mate van 

eenstemmigheid voorstellen zal doen over: 

a. De vergunningverleningscriteria met betrekking tot overlast beperking 

b. de invulling van de sociale randvoorwaarden met als eerste prioriteit het 

compenseren van waardevermindering, overlast en schade voor omwonenden die 

niet wordt gedekt door wettelijke regelingen. 

3. Weet dat de Regiegroep verwacht dat deze voorstellen serieus worden meegenomen in het 

beslissing proces. 

4. Voorkom dat in de besluitvormingsfase onnodige vertraging binnen uw raad optreedt. 

Graag informeren wij U, raadsleden, nader. Wij nodigen U bij dezen van harte uit voor één van onze 

bijeenkomsten. Ik dank U voor uw aandacht. 


