‘s-Hertogenbosch, 25 november 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: windmolens A16
Geacht college,
In het kader van de voorbereidingen van de MER-procedure, die wordt gestart om de plaatsing
van windmolens rond de A16 te realiseren, bent u bezig met het opstellen van een Notitie
Reikwijdte en Detailniveau.
In dat kader hebben wij voor u de volgende vragen, die specifiek betrekking hebben op de A16
corridor.
Op 1 december 2015 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen,
Moerdijk en Zundert een convenant gesloten. In dit convenant onderschrijven alle partijen het
belang van afspraken over sociale participatie.
1. Hoe worden inwoners of organisaties van inwoners concreet betrokken bij de planvorming en
in welke fase van het proces? Welke rol krijgt Bewonersplatform VOOR DE WIND WestBrabant hierin?
2. Het op een evenwichtige wijze verdelen van de lusten en de lasten is voor het verwerven van
draagvlak cruciaal. Wat is uw visie hierop?
3. Is bekend wat de tiphoogte van de molens is?
4. Hoe kijkt u aan tegen de overlast vanwege slagschaduw?
5. Welk afstandscriterium hanteert u ten aanzien van woningen?
6. Bent u bereid de volgende aspecten in het vervolgtraject mee te nemen?
- Wat is het effect van de plaatsing van windmolens in de A16 corridor, waar spoor en weg
al voor geluidsproductie zorgen gecombineerd met het geluid van windturbines, op de
totale geluidsbelasting?
- Heeft het draaien van de wieken in deze geluidscorridor A16 nog een extra effect op de
totale geluidsbelasting?
- Het effect van de windrichting op het geluidsniveau: welke maatregelen zijn effectief om
dit effect binnen de normen te brengen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt
Ton Braspenning

