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PERSBERICHT 
 
 
Windmolens zijn haalbaar langs de A2 
 
Het gebied tussen het spoor en de A2 vanaf Zaltbommel tot aan de afslag Hedel biedt ruimte aan 3 
tot 4 windmolens per gemeente. Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel hebben laten uitvoeren. Of de windmolens ook wenselijk zijn, is onderwerp van nader 
onderzoek dat de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel het komende half jaar gaan uitvoeren. 
 
De provincies in Nederland hebben de opdracht gekregen om een bijdrage te leveren aan de windenergie 
in ons land. De provincie Gelderland heeft de gemeenten gevraagd om een locatie te zoeken waar mogelijk 
windmolens kunnen komen. Op verzoek van de provincie is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de 
haalbaarheid van windmolens in het gebied oostelijk van de A2. Uit dit onderzoek blijkt dat deze locatie 
geschikt kan zijn om windmolens te plaatsen. In dit onderzoek is onder andere gekeken wat de afstand 
minimaal moet zijn tot de woningen en of er dan nog ruimte is voor een windturbine. 
 
Nader onderzoek en informatiebijeenkomsten 
Burgemeester en wethouders van beide gemeenten willen in een nader onderzoek meer helderheid krijgen 
over onder andere de ruimtelijke gevolgen, garanties voor de geschetste economische voordelen en de 
kosten voor de gemeente. Ook willen de colleges dat breed draagvlak voor windenergie ontstaat. In de 
komende maanden worden daarom bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en bedrijven. Tijdens deze 
bijeenkomsten geven de gemeenten ook een nadere toelichting op het haalbaarheidsonderzoek. In het 
najaar van 2014 zal aan de nieuwe gemeenteraad worden gevraagd wat ze vinden van windturbines langs 
de A2 en of ze dit ruimtelijk mogelijk willen maken. 
 
Bewoners willen zelf windmolens realiseren 
Bewoners die in het Zaltbommelse gebied wonen waarvoor de mogelijkheid van windmolens is onderzocht 
(zoekgebied), zijn een initiatiefgroep gestart om de windmolens zelf te realiseren. Windunie Development, 
een corporatie van eigenaren van windmolens, is door hen geselecteerd om ze bij te staan bij dit proces. 
Het belangrijkste motief voor de keuze voor Windunie is dat deze ontwikkelaar het grootste aandeel van de 
winst van windmolens ten goede wil laten komen aan bewoners en grondeigenaren in het gebied zelf. De 
initiatiefgroep gaat de bewoners van het zoekgebied Maasdriel vragen zich aan te sluiten bij deze 
initiatieven en deel te nemen aan de bestaande initiatiefgroep windenergie Bommelerwaard. 
 
Economische voordelen voor bewoners en tuinbouw 
Windenergie heeft economische voordelen voor de Bommelerwaard. Burgers en bedrijven uit de 
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel kunnen daarvan meeprofiteren, in ieder geval door het afnemen van 
stroom tegen een gezamenlijk vastgestelde prijs. Wanneer inwoners en bedrijven investeren in windenergie 
krijgen ze meer rendement dan andere investeerders. Ook biedt het mogelijkheden voor een 
maatschappelijk duurzaamheidsfonds. In dit fonds wordt jaarlijks een winstaandeel gestort voor 
maatschappelijke - en duurzaamheidsactiviteiten waarvan de inwoners van Maasdriel en Zaltbommel 
kunnen meeprofiteren. 


