
Besluitvormingsproces met betrekking tot de opschaling van de 

windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord 
 

Voor het besluitvormingsproces met betrekking tot de opschaling van de windturbines aan 

de Karolinadijk te Dinteloord zijn de volgende kaders geschetst: 

1. Het dient een transparant proces te zijn.  

2. Het dient een zorgvuldig proces te zijn.  

3. Het proces levert een uitdrukkelijke bijdrage aan het kennisniveau van de 

gemeenteraad zodat er geen vraagstukken onbeantwoord blijven.  

4. Indien dit niet strijdig is met de vorige punten heeft het de voorkeur het proces voor 

1 maart 2019 af te ronden.  

 

Inmiddels heeft de heer Lambers verzocht om een beeldvormende bijeenkomst. Op 20 

september buigt het presidium zich over dit voorstel.  

 

Doel van de beeldvormende bijeenkomst: waar staan de partijen nu. Duidelijkheid over 

elkaars standpunten en de bandbreedte hiervan, wellicht door middel van richtinggevende 

uitspraken. De opmaat naar een besluitvormingsproces.    

 

Indien het presidium hier positief over besluit is het voorstel om dit op 29 oktober te laten 

plaatsvinden in de vorm van een rondetafelgesprek. We zorgen dat alle deelnemers 

dezelfde inhoudelijke informatie hebben voorafgaand aan het gesprek. Het gesprek is een 

openbare bijeenkomst en wordt gehouden in de raadzaal.   

 

Beeldvormende vergadering windmolens Karolinapolder 

Deelnemers Wie Rol 

 innogy(met experts 

geluid, slagschaduw, 

landschap, MER, 

natuur) 

Gesprekspartners in het rondetafel gesprek 

op basis van gelijkwaardigheid. 

  

Hierbij kunnen raadsleden een juiste 

beeldvorming opdoen door de verschillende 

partijen vragen te stellen en met deze 

partijen het gesprek te voeren om hiermee 

voldoende kennis en informatie te krijgen om 

dit onderwerp opiniërend te bespreken.  

 Regiegroep 

Karolinapolder (de 

dorpsraad neemt ook 

deel in de regiegroep) 

 Dinteloord tegen 

MEGAMolens 

 Stichting Sirene 

 Dorpsraad Dinteloord 

en Prinsenland 

 Provincie (ambtelijk) 

 Gemeente (ambtelijk) 

 Extern expert sociale 

randvoorwaarden (dhr. 

M. Messing)  

 Gemeenteraad 

Gespreksleider Extern (via Debat.nl) Objectief het gesprek leiden. 

Griffie Lenneke van der Meer Ondersteunen gespreksleider, geen 

deelnemer aan het gesprek.  

Notulist Robert Defilet Uitgebreide samenvatting maken op naam. 

Geen deelnemer aan het gesprek. 



College Wethouders Toehoorder. 

Overige burgers Div.  Toehoorder (inspreken kan niet). 

 

Wellicht de SLOS vragen om het uit te zenden.  

 

Na de beeldvormende bijeenkomst volgt de volgende cyclus: 

op 4 december 2018 een opiniërend debat in de oordeelvormende vergadering van de 

gemeenteraad.  

Met het opiniërend debat op 4 december krijgt het college voldoende informatie om een 

gedegen en zorgvuldig voorstel voor te bereiden dat aangeboden wordt aan de raad voor 

oordeelvormende bespreking en vervolgens leidt tot besluitvorming. 

Op 13 februari 2019 een oordeelvormend debat in de oordeelvormende vergadering van 

de gemeenteraad.  

Op 28 februari 2019 besluitvorming in de vergadering van de gemeenteraad.  


