
MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
Art. 29 RvO 
 
            

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

 
Onderwerp: Windmolenpark Battenoert 
 

 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 24 november 2016 
 

 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende dat: 
 
- Vitale Kernen eerder te kennen heeft gegeven dat zij voorkeur heeft voor realisatie van 

de windopgave voor Goeree-Overflakkee in het gebied Noordrand; 
 

- op 19 juni 2014 de gemeenteraad niettemin met een ruime meerderheid ook andere 
plaatsingsgebieden op ons eiland heeft vastgesteld; 
 

- er begrip is voor de opdracht van de Provincie om 225 MW windenergie op te wekken 
binnen onze gemeente, hetgeen ook bleek op maandag 14 november jl. tijdens de 
bijeenkomst van genodigde direct betrokken inwoners (900 m van de voorgestelde 
windmolens van park Battenoert); 

 
- tijdens deze bijeenkomst ook duidelijk bleek dat de inwoners niet blij zijn met het plaatsen 

van windmolens in de directe omgeving van de kernen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge; 
 
- tijdens deze bijeenkomst twijfel is uitgesproken over de wijze waarop het gebied 

Battenoert tijdens het proces naar het oosten is verschoven; 
 
- een meerderheid van de aanwezigen bij deze bijeenkomst vond dat, van de tweede rij 

windmolens aan de noordzijde van de N59, de windmolen die het dichtst bij de kern van 
Nieuwe-Tonge staat gepland, en de windmolen die het dichts bij de kern Oude-Tonge 
gepland staat, de meest oostelijke windturbine, er niet moet komen; 

 
 

- in de directe omgeving van deze kernen windpark Krammer en windpark 
Anna-Wilhelminapolder worden ontwikkeld en windpark Battenoert verder wordt 
uitgebreid; 

 
- op dinsdag 22 november jl. ook windpark Battenoert op de agenda van de 

bewonersavond van de Dorpsraad Nieuwe-Tonge stond, waarbij het algemene beeld 
was dat de windmolens in de omgeving van Nieuwe-Tonge ongewenst zijn. 

 

 
Verzoekt het college: 

- met de ontwikkelaar van windpark Battenoert in contact te treden en te trachten 



invulling te geven aan de wensen van de inwoners van Oude-en Nieuwe-Tonge; 
- de gemeenteraad en de betrokken inwoners over de voortgang hiervan te informeren. 

 
     
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Indiener (naam raadslid met vermelding partij): 
Willy Heintjes  
Vitale Kernen GO 
 
 
Kees van Dam 
SGP 
 
 
(handtekening) 

 


