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Reactie dorpsraad Nieuwdorp op het voorstel Windpark Bernhardweg  
 
Voorzitter, dames en heren, 
Na het lezen van het voorstel over windturbines in de Quarlespolder, willen 
wij u wijzen op het volgende.  
 
Volgens ons is het hele voorliggende plan in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Dat betekent dat één en ander juist heel zorgvuldig door u, 
als gemeentebestuur moet worden afgewogen. Afwijken van het bestemmingsplan 
kan alleen als er sprake is van zwaarwegende belangen. En over die noodzaak 
hebben wij – in dit geval - zo onze twijfels.  
 
Om het draagvlak van onze mening te peilen, hebben wij een enquête gehouden in 
het dorp. 
 
Nu staan er in het collegevoorstel een aantal beweringen over onze werkwijze 
en de meningsvorming in het dorp, waar wij niet blij mee zijn.  
Ons standpunt zou geen unanieme mening van de dorpsraad zijn en wij hebben 
geen relevante argumenten gebruikt. 
Ook hebben wij geen objectieve enquête gehouden. 
Hoe kan dat eigenlijk “een objectieve enquête” over dit onderwerp. Je bent 
voor of tegen en dat hebben wij geïnventariseerd. 
 
 
Na een overleg met wethouder Vermuë-Vermüe en de heren Van Tweel en Huisman in 
februari 2003, kregen wij de indruk dat ons standpunt nadrukkelijk mee zou 
worden genomen. 
Hiervan is niets terug te lezen in het voorstel dat nu voor ligt. In tegendeel 
zelfs. Wij kunnen ons best voorstellen dat de druk van de provincie en 
Middelburg groot is, maar wij begrijpen niet dat de artikel 19 WRO en de 
M.E.R-procedure nu ineens gedelegeerd moeten worden aan het college. 
Dit is een buitengewoon belangrijke kwestie voor ons dorp.  
Daar maken wij ons grote zorgen over. 
 
Ik wil u graag uitleggen hoe wij te werk zijn gegaan met de enquête: 
 
De dorpsraad is na het lezen van de argumenten van de voor- en tegenstanders 
van windturbine parken, niet overtuigt geraakt dat een park op de nu 
voorgestelde locatie, een gewenste ontwikkeling voor onze kern is. 
Wij zijn van mening dat de juiste locatie voor een windparken het Sloegebied 
is. Dit standpunt onderschrijft ieder lid van de dorpsraad (in tegenstelling 
tot wat gesuggereerd wordt in het collegevoorstel.)  
 
De bewoners van het dorp moesten de kans hebben om op onze "voorlopige mening" 
te reageren. Dat hebben wij gedaan door een enquête te houden. 
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Wij hebben bewust gekozen om de formulieren niet huis aan huis af te halen(uit 
privacy overwegingen) waardoor de respons misschien wat lager is uitgevallen.  
 
De toonzetting van de enquête is wel een punt van discussie geweest in de 
dorpsraad. Het argument dat de doorslag gaf voor de inhoud van de enquête is 
het volgende: “Als bewoner van het dorp mag je verwachten dat de dorpsraad, 
met de aan haar beschikbaar gestelde extra informatie, een voorlopige mening 
heeft" 
Over de vorm van de enquête, hebben we voornamelijk positieve reacties 
gekregen. Voor de meeste Nieuwdorpers is de visuele vervuiling het 
zwaarstwegende argument om een windpark op de voorgestelde locatie af te 
wijzen. 
 
In februari 2003 werden 3 mogelijke plannen aan ons voorgelegd. 
Er werd uitgegaan van 10, mogelijk 11 en maximaal 12 turbines. 
Aanvankelijk ging het om 10 turbines werd ons verzekerd. 
Pas in later stadium blijkt ineens dat het toch om 12 turbines gaat. 
Nummer 11 en 12 blijken dan ook nog eens nadrukkelijk aanwezig.  
 
Uit de enquête blijkt ook dat de inwoners voorstander zijn van een maximum 
hoogte voor windturbines in relatie met de afstand tot bebouwing. 
Door de manier waarop de plannen gepresenteerd zijn, krijgen wij van die 
hoogte van de turbines, echter geen hoogte…  
 
Wij hopen dat met deze uitleg, het beeld dat over het standpunt van de 
dorpsraad bestaat, in het juiste licht wordt bezien.  
 
Voorzitter, dames en heren, 
 
Het voorstel bevat ook een doorkijkje naar toekomstige ontwikkelingen. 
In de nabije toekomst worden aanpassingen, van de in het Sloegebied geplaatste 
turbines van INDUFOR verwacht.  
Ook zijn er al vergunningen verleend voor drie turbines van OLAZ.  
Wij wijzen u op de uitspraak van gedeputeerde Poppelaars die in 2003 in de 
media te lezen was en waarvan de strekking als volgt is:  
"Het Sloegebied is een uitstekende locatie voor grootschalige windparken, mits 
iets aan de geluidsoverlast kan worden gedaan!".  
 
Deze ontwikkelingen en uitspraken hebben de dorpsraad en bewoners van 
Nieuwdorp gesterkt in onze mening, dat we geen windparken buiten het 
Sloegebied moeten willen.  
 
In het verleden werd het industrieterrein gebruikt voor de plaatsing van  
windturbines. Komt de Quarlespolder nu weer in beeld omdat de geluidruimte 
binnen het gezoneerde industrieterrein zo goed als vol is?De dorpsraad van 
Nieuwdorp is niet tegen windenergie en heeft nooit pogingen  gedaan om 
windturbines binnen de grenzen van het Sloegebied te voorkomen. 
Wat ons betreft is de grens van het Sloegebied bindend. Daarnaast geeft een 
aantal Nieuwdorpers in de enquête aan dat ze, aan deze, visueel ongeschonden 
kant van Nieuwdorp, geen windturbines willen zien. 
 
De provinciale beleidsmakers hebben nooit met de dorpsraad overleg gevoerd om 
onze mening te horen over de locaties rondom Nieuwdorp. 
Wij zijn blij dat de gemeente Borsele wel een interactieve houding aanneemt en 
wij hopen oprecht dat u opkomt voor de mening van de Nieuwdorpse bevolking.  
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Andere Zeeuwse gemeenten schorten de besluitvorming over windturbines op hun 
grondgebied, na raadplegen van hun inwoners op. Is dat de reden dat de druk op 
deze locatie zo groot is?  
 
Gevoelens en emoties zijn subjectief. 
Maar wie ontkent, dat deze mee mogen wegen, begrijpt ons tijdsgewricht niet.  
De dorpsraad van Nieuwdorp vindt dat zij met het accepteren van windturbines 
in het Sloegebied al duidelijk aangeeft geen last te hebben van het "Not in My 
Backyard" - het Nimby-gevoel dat tegenstanders van windturbines meestal wordt 
toegedicht.  
 
Wij weten dat u, als lid van de gemeenteraad op het punt staat een moeilijke 
beslissing te nemen.  
Daarbij is het van belang om te weten wat de Nieuwdorpse gevoelens zijn.  
 
Ik dank u voor uw aandacht, 
 
Dorpsraad Nieuwdorp, 
15 januari 2004 
 
 
 


