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Programma  

 

Antoinet van Helvoirt, Heemraad 

Introductie 

Peter Brokke, omgevingsmanager 

Waarom windenergie bij Etten 

Geert Bosch, adviseur 

Het plan en invloed op de omgeving 

Peter Brokke 

Vervolg 

Vragen en antwoorden 

Informatiemarkt 
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Peter Brokke 
 

Waarom windenergie? 

 

- Klimaatsverandering 

- 32 .000.000 kWh/jaar:  9.000 huishoudens (ca. 20.000 personen) 

- Besparen, duurzame opwekking en eigen verantwoordelijkheid 

- Alle mogelijkheden beoordelen en benutten, nu: 

 Biogas 

 Waterkracht 

- Grenzen bereikt voor biogas en waterkracht 

- Zonne-energie: 60 voetbalvelden nodig, 2 x zo duur  

    als windenergie 

- Windenergie: meest effectief en efficiënt  

- Inzetten op de mix 
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Waarom windenergie op de zuivering in Etten? 

 

 

- Verantwoordelijkheid -> eigendom waterschap -> zuiveringen 

- Verkenning Arcadis: 16 -> 4 

- 4 zuiveringen/locaties zijn kansrijk (criteria), waaronder Etten 

- Op plekken waar het volgens de wet kan en mag 

- Overlast zoveel mogelijk voorkomen 

- Financiële voordelen delen 
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Wat is het idee? 
 

- Geen concreet plan, geen procedures 

- Maximaal 2 windmolens voor het waterschap,  
op de zuivering 

- Maximaal 2 windmolens op grond andere eigenaren 
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Locatieplannen 

 4 locatieplannen 

 Haalbaarheid per locatie 

- Maatschappelijk 

- Financieel 

- Ruimtelijk 

- Technisch 

 

 Besluit Algemeen Bestuur waterschap (ca. december 2016) 

 Bij doorgaan: starten formele procedure 
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Meedoen? 

Meedenken 

Energie coöperatie 

Klankbordgroep 

Kennis delen 

Meebeslissen over financiële participatie 

 

Financieel 

Opbrengst blijft in het gebied, onder de molen 

Gebiedsfonds 

Aandelen en obligaties  

Korting op energienota 
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Geert Bosch, adviseur 
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Vanaf de Rijksweg nr. 19,  
900 – 1.500 meter 
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Vanaf de Gaanderenseweg 386, 
500 – 900 meter 
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Vanaf de Ettenseweg (N317), 
500 – 1400 meter 
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Vanaf de Slingerparallel (N317), 
270 – 700 meter 
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Vanaf de Meesterijweg 8,  
340 – 950 meter 
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Stappen 

 

- Overleg met de buurt 

- Overleg met provincie en gemeente 

- Waterschap stelt locatieplannen op 

- Bestuur van waterschap neem besluit over wel of niet doorgaan 

- Bij doorgaan: waterschap dient principeverzoek wijzigen 
bestemmingsplan in bij gemeente 
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Stappen 
 

- Gemeente neemt besluit over principeverzoek 

- Bij doorgaan: uitvoeren milieuonderzoeken en beoordeling milieueffecten 

- Bestuur waterschap neemt besluit over wel of niet doorgaan 

- Bij doorgaan: opstellen voorontwerpbestemmingsplan  

- Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan en onderzoeken 

- Opstellen ontwerpbestemmingsplan en onderzoeken 

- Inspraak op ontwerpbestemmingsplan en onderzoeken 

- Gemeenteraad neemt besluit 

- Mogelijkheid tot bezwaar en beroep 
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En nu? 
 

 Informeren: website en email 

 Met u in gesprek, geen éénrichtingsverkeer 

 Meedenken? 

 Hoe? 

- Regelmaat 

- Klankbordgroep?, …. 

- Excursies 
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