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Beantwoording artikel 40 vragen over een
particuliere windmolen De Heen

VERZONDEN 2 9 MI 2022

Geachte heer De Neve,
In uw brief van 9 maart 2022 heeft u vragen gesteld op basis van artikel 40 van het
Reglement van Orde. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag
vindt u meteen ons antwoord.

1. Bent u bekend met de oprichting van een particuliere windmolen op het
perceel Heensedijk 21 te De Heen?
Ja, we weten dat op de locatie een particuliere windmolen is geplaatst.

2. Is het oprichten en in werking hebben van een dergelijk bouwwerk vergunning
plichtig?
In dit geval is een omgevingsvergunning 'activiteit bouwen' nodig. Ook is het nodig om
een milieumelding te doen. Beide zijn niet ingediend.

3. Er hebben meerdere onderzoeken van handhavingsambtenaren/
toezichthouders op locatie plaats gevonden. Wat is het resultaat daarvan?
Het is correct dat de locatie meermaals is bezocht. Doel van de uitgevoerde controles
is om een goed beeld te vormen van de situatie en te beoordelen of een vergunning
nodig is en of deze verleend kan worden. Resultaat van het onderzoek is dat de
geplaatste windmolen niet helemaal overeenkomt met de planregels uit het
bestemmingsplan. De hoogte is in strijd met de planregels. Dit betekent dat we geen
omgevingsvergunning verlenen voor de huidige situatie omdat de windmolen niet
voldoet aan de kaders die door uw raad zijn vastgesteld.
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4. Bent u het er mee eens dat het oprichten van dergelijke windmolens niet de
instemming hebben van de raad, nu de ingediende motie over dat onderwerp in
de raadsvergadering d.d. 27 mei 2021 overtuigend met 14 stemmen tegen en 4
stemmen voor werd verworpen?
We zijn het ermee eens dat op basis van de aangenomen motie over het oprichten van
dergelijke windmolens niet de instemming heeft van de raad. Wel merken wij op dat
de strijdigheid in dit geval zit in de overschrijding van de maximale bouwhoogte die
volgt uit de planregels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat door de
raad is vastgesteld laat het wel toe om tot 3m hoogte bouwwerken, niet zijnde
gebouwen, te plaatsen zoals een windmolen.

5. Acht u het in tegenstelling tot de duidelijke stemverhouding van de raad
wenselijk dat particulieren dergelijke windmolens oprichten en in werking
houden?
Wij vinden de inzet van particulieren om energie te besparen of op een alternatieve
wijze energie op te wekken een wenselijke ontwikkeling. Dit staat los van de wijze
waarop particulieren dit in vullen. Voor een windmolen is een vergunning nodig. De
door uw raad vastgestelde kaders vormen de basis voor de toetsing van de aanvraag
om een vergunning. Als de windmolen niet voldoet aan de regels van het
bestemmingsplan wordt geen vergunning verleend.

6. Wordt ondanks de door de raad verworpen motie bestuurlijk of ambtelijk
onderzocht of legalisering van deze windmolen mogelijk gemaakt kan worden?
Er is onderzocht of een vergunning nodig is en welke regels en kaders van toepassing
zijn. Dit is een vast onderdeel van een controle door de toezichthouders. Het resultaat
is dat de geplaatste windmolen niet voldoet aan de hoogte die is opgenomen in het
bestemmingsplan. In overleg met de betreffende particulier wordt gekeken of er een
mogelijkheid is om de bestaande molen aan te passen zodat deze voldoet aan het
bestemmingsplan. Als dat niet mogelijk is, moet de windmolen verwijderd worden.

7. Indien dat onverhoopt het geval zou zijn, neemt u dan terstond maatregelen
om dit te stoppen?
Zie reactie op vraag 6

8. Kunt u toezeggen dat uw college geen vergunning of toestemming zal geven
voor het oprichten van deze windmolen en over gaat tot oplegging van een last
onder dwangsom als de windturbine niet wordt verwijderd?
De windmolen past niet binnen de door uw raad vastgestelde kaders waardoor geen
vergunning of toestemming wordt afgegeven als een aanvraag wordt ingediend voor
de windmolen. Een dwangsom wordt uiteindelijk opgelegd als de eigenaar na overleg
en een waarschuwingsbrief geen actie onderneemt.
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9. Wilt u in een raadsmededeling de raad nader informeren wanneer de
windmolen is verwijderd dan wel onverhoopt door uw college niettegenstaande
de verworpen motie d.d. 27 mei 2021 vergunningverlening wordt overwogen?
Het college volgt de door uw raad vastgestelde kaders in dit dossier en is niet van plan
hiervan af te wijken. Wanneer de windmolen is aangepast of verwijderd informeren wij
uw raad via de griffier hierover.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

mr. N.M.H.C. Pot-Broos

elt, MBA

