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Geachte Lezer, 
 
In de kadernotitie “Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden” 2009 is 
aangegeven waar windturbines hoger dan 20 meter eventueel geplaatst zouden kunnen worden. Als 
onze informatie juist is wordt er momenteel gewerkt aan een actualisatie van deze kadernotitie. 
Recentelijk zijn wij door enkele inwoners bevraagd over locaties voor windmolens tussen Doeveren en 
Heesbeen, zie bijlage. Eigenaren van percelen zouden volgens de informatie die wij hebben gekregen,  
door Energiek Heusden en een exploitatiebedrijf zijn benaderd met de vraag of op hun grond een 
windmolen zou mogen worden gebouwd. Er worden zelfs bedragen genoemd welke de grondeigenaren 
jaarlijks als vergoeding gaan ontvangen. 
In dit specifieke geval zou het gaan over een drietal windmolens met een masthoogte van ca 135 meter 
en een tiphoogte van 210 meter. 
Vorenstaande vormt voor ons aanleiding tot de volgende vragen: 
1. Bent u op de hoogte van deze activiteiten en ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst op een 

locatie, anders dan genoemd in vorenbedoelde kadernotitie? 
 

2. Indien dat niet het geval is, vindt u het dan gepast dat Energiek Heusden die activiteiten 
momenteel ontplooit? Welke acties gaat u ondernemen? 

 
3. Indien dat wel het geval is, waarom heeft u de raad en eventuele belanghebbenden daar dan niet 

over geïnformeerd? Heeft u toezeggingen gedaan in het kader van medewerking aan dat concrete 
plan? 

 
4. Is er door het College met Energiek Heusden afgestemd welke locaties voor plaatsing van 

windmolens binnen de gemeente in aanmerking komen, anders dan genoemd in de kadernotitie 
uit 2009?. 
 

5. Kan het College ons toezeggen dat er geen vergunningen c.q. besluiten met betrekking tot de 
plaatsing van windmolens worden verleend c.q. genomen tot een nieuwe kaderstellende notitie 
over dit onderwerp de procedure binnen de raad heeft doorlopen? 
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6. De hele gang van zaken veroorzaakt nogal wat onrust onder inwoners van Doeveren, Heesbeen 
en Heusden. Wat gaat u doen om die onrust weg te nemen? 

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


