Windmolens langs de A16 en Wijk Energie Adenda’s
KOMT U MEEDENKEN EN MEEPRATEN?
Volgens afspraken tussen de rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de 4 gemeenten
langs de A16 (Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert) zijn afspraken gemaakt om te komen
tot een aantal windmolens langs de A16, die in totaal minimaal 100 MegaWatt gaan
opwekken. Op 28 september 2018 heeft provinciale staten ingestemd met het Provinciaal
Inpassings Plan, en weten we dus waar de 28 windmolens zullen komen te staan.
Uitgangspunt bij de plaatsing van de 28 windmolens is dat 25% van de opbrengst ten goede
komt aan de (directe) omgeving. Wie de lasten heeft krijgt ook de lusten!
De gemeente Breda kent een beleid dat er van uit gaat dat de gemeente in 2044 geheel
CO2-neutraal is.
Om hiertoe te komen zullen de komende jaren voor alle wijken en dorpen in Breda Lokale
Energie Agenda’s worden opgesteld. De vier wijk- en dorpsraden langs de A16
(Dorpsplatform Prinsenbeek, Wijkraad Haagse Beemden, Dorpsraad Princenhage en
Wijkraad Buitengebied Breda Zuid West) hebben mede in het kader van de komst van de
windmolens langs de A16 afgesproken om, zo mogelijk in gezamenlijkheid, voor en met hun
wijken en dorpen het initiatief te nemen voor het opstellen van een Wijk Energie Agenda
(WEA), waarbij de beschikbare opbrengsten van de windmolens ingezet kunnen worden.
Voor de wijk Haagse Beemden zullen de speerpunten zijn:
1. Verduurzaming van woningen: door particulieren, corporaties en private verhuurders
(met name woningen met label D)
2. Versnelling van de verduurzaming van de energie-infrastructuur, bijvoorbeeld het
stadsverwarmingsnet of ondergrondse oplaadmodules voor elektrische auto’s
3. Zonprojecten (individueel/collectief/scholen/overige gebouwen)
4. Duurzame mobiliteit (deelauto’s, elektrisch rijden, OV, …)
Om voor de op te stellen WEA een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen is de wijkraad
op zoek naar personen uit de wijk die hieromtrent ideeën hebben en willen meedenken over
de inhoud van de WEA.
Dus wilt u meedenken en meepraten kom dan a.s. dinsdag naar de bijeenkomst van het
Bekom in het Zorgcentrum Haagse Beemden. Uw mening is welkom.
Kunt u woensdag niet, maar hebt u wel interesse, geef u dan op via
bekom@haagsebeemden.nl We kijken uit naar uw reactie.

