Oordeelvormende vergadering 13 maart 2019

Goedenavond voorzitter, raadsleden plaatselijke
pers en natuurlijk alle inwoners uit de gemeente
Steenbergen en in het bijzonder de inwoners van
Dinteloord. Mijn naam is René Meijer en sta hier
namens Dinteloord tegen MEGAmolens.
Vanavond staat weer op de agenda,
besluitvorming windturbines in de Karolinapolder.
We zijn nu 3 maanden verder en het college
heeft de input van inwoners/ actiegroepen/
belangen -groepen en raadsleden verwerkt in
een nieuw voorstel, tenminste dat was onze
verwachting.
In deze oordeelvormende vergadering wordt
mogelijk besloten of het voorstel behandeld
kan worden als besluitvorming in de
raadsvergadering van 28 maart.
Naar mijn en onze stellige overtuiging, kunt u
deze beslissing deze avond niet overhaast
nemen in zo’n ingewikkeld, omvangrijk

dossier. Het besluit heeft immers zeer grote
consequenties voor met name de inwoners
van Dinteloord.
Op het laatste moment is dit dossier u
aangeboden, vlak voor de carnaval als veel
mensen ook nog eens op vakantie zijn.
Kortom een zeer korte voorbereiding/tijd voor
u raadsleden voor zo’n omvangrijk dossier.
Het is een zeer gevoelige materie die gaat
over de leefbaarheid en toekomst van de
bewoners van Dinteloord. Dit dossier
overstijgt de partijdiscipline en moet u tot
denken zetten om individueel verantwoording
af te leggen aan de Dinteloordse kiezers.
Zoals ik al aangaf in mijn speech afgelopen
december, is ons dorp, Dinteloord; Molenoord
inmiddels genoemd, onderhevig aan de
terreur van de oprukkende MEGA molens.
Zoals wij u kunnen melden zijn er nu ruim
1400 steunbetuigingen (van de 2260
huishoudens) ontvangen door de Actiegroep
Dinteloord tegen MEGA molens. Wij willen

ons dorp behoeden voor de catastrofe van
Medemblik, zoals al eerder aan u is uitgelegd.
De wethouder heeft ons, inwoners van
Dinteloord, aangehoord maar als we het
voorstel lezen wat vandaag ter discussie staat
heeft ze hier werkelijk niets mee gedaan.. De
gevoelens van de Dinteloorders interesseert
haar klaarblijkelijk niets.
OF speelt er iets anders? Wij hebben geen
idee.
Allereerst wil ik het hebben over de
grondposities kwestie. In de afgelopen
december vergadering gaf de wethouder, na
enig doorvragen aan, dat hier in het verleden
afspraken over gemaakt zijn met de
grondeigenaar. Deze wil dat er alleen in
cluster gebouwd wordt en niet in lijn!
De regiegroep is dus achteraf gezien met een
onjuiste opdracht aan de slag gegaan, zij
wisten immers niets van deze afspraken af!
Gewoon misleiding van de regiegroep!

Innogy kwam met een aanvraag omgeving
vergunning in cluster opstelling, en de
regiegroep had het nakijken.
De wethouder wil ons, na schriftelijk door
vragen over de afspraken omtrent de cluster
opstelling, geen nader antwoord geven.
Kortom is het belang van een grondeigenaar
groter dan het belang van het dorp?
Want deze cluster opstelling houd in dat 2
van de 4 molens op 800 meter afstand van de
dorpskern komen en dan nog eens volgens
het huidige voorstel tot 215 meter hoog! Echt
ongehoord en het gaat totaal voorbij aan het
belang van de Dinteloordse bevolking en het
dorpsgezicht wat hiermee verwoest wordt. De
wethouder lijkt zich hier niets van aan te
trekken en gaat maar door met Innogy om dit
onzalige plan te willen verwezenlijken.

Gewoon Lokaal, gekozen door veel
Dinteloorders heeft een verkiezings belofte
gedaan; geen molens boven de 150 meter!

U MOET zich hier dus gewoon aan houden.
Je kunt geen kiezers bedrog plegen.
Hoe furieus reageert Gewoon Lokaal als
politieke leiders van andere partijen liegen of
bedriegen?
De grondeigenaar, windboer tegenwoordig
genoemd, zal jaarlijks naar schatting
150.000-200.000,- Euro ontvangen!
Consequentie is dat zeker de aanwonende
bewoners met de ellende zitten en worden
afgescheept met een fooi!
Wij willen helemaal geen geld, wij willen deze
absurd hoge molens gewoon niet !
Kortom, Dinteloord tegen MEGAmolens roept
u raadsleden op om de regie te pakken. Niet
het college,maar de gemeenteraad,onze
direct gekozen
volksvertegenwoordigers,beslissen over de
leefbaarheid Van Dinteloord.
Zulke hoge MEGAmolens zo kort op ons dorp
te plaatsen is absurd!
Dit kan en mag niet gebeuren.

Als Innogy/grondeigenaar niet mee wil werken
met een lijnopstelling en lagere molens van
maximaal 122-134 meter,dan maar geen
opschaling van de huidige molens!
Wij als actiegroep zijn niet tegen windenergie.
Wij hebben u al aangeboden mee te denken
om de noodzakelijke 12MW te plaatsen in
lijnopstelling met molens onder de 150 meter.
Dus nogmaals; Gewoon Lokaal, houdt u aan
deze verkiezingsbelofte!
U raadsleden kunt niet anders doen dan deze
aanvraag voor de omgevingsvergunning af te
wijzen ( weigeren van de verklaring van geen
bedenkingen) in het belang van de bewoners
van Dinteloord.
Stop dus met hierin tijd te investeren, dit
proces is een doodlopende weg. Bevrijd het
college uit de wurggreep van Innogy,
schadeclaims zijn dan niet van toepassing.
Van de provincie zult u weinig te vrezen
hebben omdat wij de actiegroep, in alle
redelijkheid en billijkheid hebben aangeboden

de 12 MW te zullen accepteren onder
voorwaarden!
Ga dus zo snel mogelijk nieuw beleid maken.

Dank voor u aandacht.

