Ik ben hier namens Energie Gezond Waalwijk, wij zijn voor duurzame energie, denken graag mee maar
maken ons grote zorgen over wat er momenteel in Waalwijk gebeurt.
Onze eerste zorg heeft betrekking op het participatietraject.
Voor veel inwoners van de gemeente Waalwijk, met name in Sprang-Capelle en Waspik, zijn de plannen
voor windmolens volstrekt nieuw. Zij worden nu plotseling geconfronteerd met het feit dat de
windmolens er komen. Ze mogen niet meer meepraten over de REKS en de ambities van de gemeente.
Die kans hebben ze gemist. Ze mogen nu nog wel meepraten over de kaders zoals de afstand tot de
bebouwde kom. Dat laatste is een vaag begrip omdat pas na het participatietraject wordt besloten
welke definitie van bebouwde kom de gemeente gaat hanteren.
De enquête bevat vragen die veel inwoners niet begrijpen omdat er nergens een duidelijke uitleg wordt
gegeven. De communicatie is beperkt. Volgens de gemeente moet alles voor 1 oktober klaar zijn omdat
anders de provincie de regie in handen krijgt.
Onze tweede zorg heeft betrekking op de opstelling van de windmolens.
In de regio Hart van Brabant zet men in op clusters, in februari heeft de raad van Waalwijk echter
besloten om de keuze voor de opstelling open te laten. In Heusden was dit ook het geval en heeft men
gekozen voor een lijnopstelling. Aan de hand van een aantal kaarten geeft Jeroen straks aan waar wij
ons zorgen over maken in het geval van Waalwijk.
Onze derde zorg gaat over draagvlak en het gebrek daaraan.
Voor zover ik heb begrepen zijn er binnen Hart van Brabant afspraken gemaakt op het gebied van
sociale participatie op basis van het principe van distributieve rechtvaardigheid, vrij vertaald als 'het
gelijk verdelen van de koek', omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om financieel te participeren.
‘Sociale wind’ zou leiden tot meer draagvlak voor grootschalige opwek en de energietransitie in zijn
geheel.
In Waalwijk dreigt dit fout te gaan. Terwijl het participatietraject nog in volle gang is hebben de
coalitiepartijen hun visie op de windmolens kenbaar gemaakt in een amendement op hun programma.
Dit programma zegt niets over sociale wind. Men heeft het enkel over financiële participatie.
Hoewel de coalitie zegt dat de uitkomst van het participatietraject zal worden gerespecteerd en zal
worden betrokken bij het vaststellen van de kaders door de raad eind 2020 geeft men aan dat men het
liefst windmolens wil plaatsen op eigen grond en in eigen beheer om structurele inkomsten te generen
die vervolgens kunnen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
Blijkbaar is geld nu belangrijker dan verduurzaming.
Onze grootste angst op dit moment is dat de gemeente nu een ontwikkeling gaat forceren terwijl nog
over de spelregels wordt gesproken.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

