13 maart 2019 – oordeelvormende vergadering gemeenteraad Steenbergen
SPREEKTEKST
Geachte voorzitter, leden van de Gemeenteraad van Steenbergen. Dank dat ik hier mag inspreken.
Mijn naam is Gwen Ter Horst en ik werk voor Green Trust in Oosterbeek. Wij veranderen energie. En
dat doen we samen. Samen met gemeenten, natuurorganisaties, dorpsraden, lokale
energiecoöperaties en omwonenden.
Daar zit onze kracht; samen op zoek naar de beste mogelijkheden en oplossingen om mooie
duurzame energieprojecten te realiseren met een stevige, lokale voetafdruk. En in Steenbergen ligt
een mooie kans.
Er is veel kritiek op de plannen windpark Karolinapolder. We horen het vanavond in felle
bewoordingen voorbij komen. En ik ben hier niet om innogy een hak te zetten of om hun plannen te
bekritiseren. Totaal niet. Ik ben hier omdat wij denken dat er een mogelijkheid is om een beter plan
te maken. Er is een beter alternatief.
Ons idee is een windpark van 7 tot 10 windturbines. Langs het Volkerak. Waarbij de locatie
Karolinadijk wordt uitgebreid – in westelijke richting – naar de Drievriendenpolder. We willen dat
samen met innogy doen. En samen met een lokale energiecoöperatie.
Concreet betekent het dat de twee turbines die nu gepland zijn richting de dorpskern van Dinteloord
worden geschrapt. In plaats van een cluster opstelling, komt er een lijn. De contouren van het
landschap volgend, langs het Volkerak. Zo ver mogelijk van woningen vandaan.
In de laatste versie van de plannen van innogy is de dorpsmolen verdwenen. Dat druist in tegen de
trend. Duurzame energieprojecten hebben impact op de fysieke leefomgeving. En juist daarom moet
je omwonenden actief willen betrekken. Burgerparticipatie. Power to the People. Inwoners van de
gemeente laten delen in de opbrengst. En dat kan. Daar zijn manieren voor. Het mooiste voorbeeld
ligt hier een paar kilometer verderop, Windpark Krammer. Het grootste burgerparticipatieplan van
Nederland.
Met de energie ambassadeurs van Steenbergen en de vorig jaar opgerichte coöperatie zijn al eerste
verkennende gesprekken geweest. En daar ligt een kans. Een lokale energie coöperatie als medeeigenaar én ontwikkelaar. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten.
Aan innogy vanavond de uitnodiging om dit betere alternatief – op korte termijn, zeg binnen twee
weken – samen verder uit te werken. En aan de gemeenteraad de dringende oproep hier politieke
ruimte voor te creëren. Als er politieke bereidheid is, is er altijd een oplossing te vinden. Het is
misschien niet de gemakkelijkste weg of de kortste. Maar uiteindelijk wel de route naar een echt
beter plan.
Dank voor uw aandacht.

Alternatief plan samengevat

Mogelijk plan. Locatie turbines (rode stippen) is slechts een schets

Werktitel: Windpark Dinteloord










Turbines (7 tot 10) in logische lijn langs Volkerak
Betere landschappelijke inpassing
Ontlasting woonkern Dinteloord
Grotere afstand tot woningen
Actieve burgerparticipatie en eigendom via lokale energiecoöperatie
Samenwerking tussen lokale energiecoöperatie, innogy en Green Trust
Grotere stap in opwek duurzame energie (meer MW)
Groot project met directe participatie -> aanjagend effect energietransitie
Combinatie met zonne-energie mogelijk
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