
Aan de gemeenteraad van Steenbergen  
in afschrift aan het college van B en W 
 
 
Dinteloord, 1 november 2019 
 
 
Geachte dames en heren volksvertegenwoordigers, 
 
Het ‘comité Dinteloord tegen megamolens’ en de ‘vereniging werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord’ 
hebben kennisgenomen van het besluit van de Provinciale Staten van Noord-Brabant om een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. 
 
Daarmee komt de weg vrij voor Innogy om vier megamolens van tussen de 180 en 215 meter op te 
richten in de Karolinapolder op slechts enkele honderden meters van onze dorpskern. 
 
In uw raadsprogramma is sprake van ‘toestemming’ voor maximaal 8 windturbines met een tiphoogte 
lager dan 150 meter ‘langs het Volkerak in de Dinteloordse polders’. U verwoordt dat als volgt: 
 

Genoegzaam bekend is dat er nog andere ‘windondernemers’ trachten grondposities te verwerven om 
windturbines te realiseren op het grondgebied van de voormalige gemeente Dinteloord. 
 
Voortschrijdend inzicht maakt nu duidelijk dat windturbines met een tiphoogte lager dan 150 meter niet 
passen in een businessmodel. Uitsluitend megamolens van ten minste 180 meter – maar het liefst nog 
veel hoger – zijn voor ‘windondernemers’ lucratief. 
 
U weet dat Dinteloord al in een grote boog omsingeld wordt door windmolens: aan de andere kant van de 
gemeentegrens hebben buurgemeentes hun molens gebouwd. We tellen er zo’n 50 stuks met het blote 
oog. Daarvan staan er 8 op het AFC. En er komen nog 4 megamolens bij in de Karolinapolder op enkele 
honderden meters van onze dorpskern, elk ten minste zo hoog als de Euromast. 
 
Helaas heeft uw gemeenteraad, samen met het college van B en W, de komst van die vier ‘mega-
windturbines’ niet kunnen tegenhouden. Maar we vertrouwen erop dat u bereid bent om alles te doen 
om te voorkomen dat er nog meer megamolens geplaatst gaan worden. 
 
Om de openheid van de Dinteloordse polders langs het Volkerak te behouden, verzoeken we u daarom 
om bovenstaande passage in het raadsprogramma die we rood hebben gemarkeerd te schrappen.  
 

Windenergie en de opgave energietransitie 2030  
Wij ontkomen er niet aan dat we als gevolg van het nationale klimaatbeleid voor 2030 ook een opgave 
voor de realisatie van windenergie hebben. Deze opgave wordt via het Rijk en de provincie aan ons 
opgelegd. Wij willen voor 2030 maximaal voldoen aan de bijbehorende opgave voor de energietransitie 
van de gemeente Steenbergen.  
Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor het gebruiken van 
zonne-energie, maar we willen voorkomen dat er in de Karolinapolder mega-windturbines geplaatst 
worden. Om deze (ruimtelijk) onverantwoorde windturbines te voorkomen en om toch aan de opgave 
voor windenergie te voldoen, staan wij toe dat er langs het Volkerak in de Dinteloordse polders in een 
lijnopstelling maximaal 8 windturbines (gezien vanuit Dinteloord in de richting Steenbergen) met een 
tiphoogte lager dan 150 meter worden geplaatst. De realisatie van deze windturbines kan worden 
gecombineerd met maximaal 30 hectare zonnepanelen. De resterende opgave 60 ha zonnepanelen wordt 
eveneens ingevuld.  
Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij gaan in deze 
bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines te plaatsen. 



Dat moet voorkomen dat op het grondgebied van de voormalige gemeente Dinteloord en Prinsenland 
nog meer windturbines worden gerealiseerd.  
 
En dat moet bewerkstelligen dat het ‘windondernemers’ volstrekt duidelijk is dat er in Dinteloord geen 
plaats meer is voor nog meer megamolens. Het moet op deze wijze ook voor de provincie Noord-Brabant 
volstrekt duidelijk zijn. 
 
En belangrijkste van alles: dat het ook volstrekt duidelijk is voor de inwoners van Dinteloord dat onze 
volksvertegenwoordigers alles doen wat nodig is om verdere aantasting van de leefbaarheid van 
Dinteloord te voorkomen. 
 
En dit alles geheel in lijn met hetgeen u eerder liet weten aan het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie op 18 oktober 2012 (zie bijlage).  
 
Met vriendelijke groet en namens beide groeperingen:   
 
 
Leon Aanraad       Arie van den Berg    
vereniging werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord  comité Dinteloord tegen megamolens 
 
 
 
 
 
 
 
   


