Bijeenkomst verkenning landschapsplan Windenergie A16 (concept)
Datum: 27 juli 2021
Aanwezig: 2 inwoners uit Langeweg, 1 inwoner uit Zevenbergschen Hoek, Pieter Heesbeen
(projectleider energietransitie, gemeente Moerdijk), Frederique Jansen (adviseur openbare ruimte,
gemeente Moerdijk).
Afwezig na afmelding: Meike Waas (adviseur landschap, gemeente Moerdijk)
Inleiding
Langs de A16 worden verschillende windparken gebouwd in vier gemeenten, waaronder Moerdijk.
Voor de gemeente Moerdijk is 294.000 euro beschikbaar voor investeringen in het landschap. De vier
gemeenten langs de A16 hebben hiervoor gezamenlijk een plan opgesteld om zoveel mogelijk bomen
te planten in de zone rondom de windparken ( de zogenaamde A16-zone). Deze bomen worden
zoveel mogelijk op het eigen terrein van inwoners geplant.
Naar aanleiding van kritiek op dit plan vanuit Zevenbergschen Hoek en Langeweg heeft de
wethouder gekozen voor het volgende:
1. De gemeente werkt samen met de andere A16-gemeenten het huidige bomenplan uit.
2. De gemeente verkent met inwoners welke andere mogelijkheden er zijn in de A16 zone om
met meer groen de effecten van de windparken te verminderen en de landschappelijke
kwaliteit te verbeteren. Met name in het gebied bij Zevenbergschenhoek en Langeweg.
Wat hebben we besproken?
In het kader van het tweede punt vond op 27 juli 2021 een verkenning in het gebied plaats. In
verband met de vele regen die middag hebben we in overleg met de inwoners alleen een locatie in
Langeweg bezocht. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan in gemeenschapshuis Ons Stedeke, met
behulp van kaarten van het gebied. Daar hebben we gesproken over de wensen en ideeën van de
inwoners voor investeringen in het landschap tussen de dorpen een de windparken. De concrete
ideeën zijn getekend op de kaart onder dit verslag.
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Versterking bestaande groene aankleding/groenstructuur A16
Aanbrengen groene lijnen in tussenliggende gebied
Uitbreiding bos
Realiseren ommetje (evt. in combinatie met dijkverzwaring)
Ziekgebied groencompensatie (o.a. beplanten deel van grond tussen Hoofdstraat en
Ewoudsdam)
6. Bomenplan particulieren: evt animo bij inwoners buitengebied
-

Naast de concrete ideeën is ook de wens van aanwezige inwoners dat de gemeente een
samenhangende visie/plan maakt voor de ontwikkeling van het landschap in de A16-zone.
Op dit moment is die er niet. Wel proberen we als gemeente de landschapsplannen van
verschillende projecten op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld met het landschapsplan
voor het 380kV tracé en het budget vanuit het HSL-project voor Zevenbergschen Hoek.

We hebben de volgende aandachtspunten besproken:
•

•
•

•
•

Naast de concrete ideeën is ook de wens van aanwezige inwoners dat de gemeente een
samenhangende visie/plan maakt voor de ontwikkeling van het landschap in de A16-zone.
Op dit moment is die er niet. Wel proberen we als gemeente de landschapsplannen van
verschillende projecten op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld met het landschapsplan
voor het 380kV tracé en het budget vanuit het HSL-project voor Zevenbergschen Hoek.
De gemeente Moerdijk heeft zelf vrijwel geen grond in eigendom in het gebied. Voor het
aanbrengen van beplanting moet daarom grond worden aangekocht.
Het buitengebied is grotendeels agrarische grond. Bomen en hoge beplanting in het gebied
leidt voor agrariërs daarom tot verlies van opbrengsten. De vraag is dus of grondeigenaren
bereid zijn om grond te verkopen, en tegen welke prijs.
Wanneer sloten moeten worden verplaatst voor het planten van bomen, moet de nieuwe
sloot breder zijn vanwege de huidige hogere eisen aan de kwaliteit van sloten.
Gemeente Drimmelen betrekken bij de plannen, en eventueel gezamenlijk investeren.
Gemeente Drimmelen ontwikkelt voor Wind A16 momenteel alleen het gezamenlijke
bomenplan. Zij hebben geen budget gereserveerd voor andere landschapsinvesteringen.

Hoe gaat het nu verder?
De aanwezigen geven aan dat ze het belangrijk vinden om de besproken ideeën voor te leggen aan
meer inwoners. Hiervoor plannen we in overleg een moment.
Daarnaast is een schatting nodig van de kosten van de verschillende ideeën die zijn benoemd. Actie
gemeente. Op basis daarvan kan de gemeente, in overleg met inwoners, besluiten welk deel van het
budget ze wil reserveren voor landschapsinvesteringen rondom Langeweg en Zevenbergschen Hoek.
Een gebiedsmakelaar kan vervolgens in gesprek met inwoners, grondeigenaren en andere
belanghebbenden een concreet plan uitwerken. Als een gebiedsmakelaar wordt ingezet, worden de
kosten hiervan betaald vanuit het budget voor de landschapsinvesteringen.

