
 

Motie vreemd aan de orde van de dag “Geen 
windturbines in Sint-Michielsgestel” 
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel in vergadering bijeen op 20 mei   
 
Constaterende dat: 

• In de RES 1.0 geen windturbines zijn opgenomen in de Gemeente Sint-
Michielsgestel; 

• Er maatschappelijke onrust is in de Gemeente Sint-Michielsgestel ten aanzien van 
het vinden en zoeken van zoeklocaties voor windturbines en dat het wenselijk is dat 
wij als Gemeente een duidelijke keuze maken voor de komende jaren; 

• Mogelijkheden voor het inzetten op energiebesparing, zon op dak en andere 
alternatieven voor wind nog onvoldoende uitgenut worden in onze Gemeente; 

• De Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch tijdens hun vergadering van dinsdag 18 mei 
ingestemd heeft met het bod RES 1.0, wat impliciet betekent dat tot tenminste 2030 
de Gemeente ’s-Hertogenbosch niet actief in zal zetten op windenergie in de 
gebieden Kloosterstraat en Maxima-Kanaal. 

 
Overwegende dat: 

• Het plaatsen van windturbines grote, negatieve, gevolgen zal hebben voor het 
onvervangbare landschap in de Gemeente; 

• Er grote twijfels bestaan over de technische en financiële haalbaarheid zonder 
subsidiëring van windturbines; 

• Uit de diverse gespreksrondes over windenergie blijkt dat er niet of nauwelijks 
draagvlak bestaat voor grootschalig wind op land in de Gemeente Sint-
Michielsgestel; 

• De locaties Koesteeg en ’t Woud afvallen omdat zij in te kleinschalige landschappen 
liggen; 

• Door het besluit van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch feitelijk gezien de 
locaties Kloosterstraat en Maxima-kanaal komen te vervallen; 

• De locatie Wilhelminapark wel langs de A2 ligt en daarmee deel uitmaakt van een 
grootschalig landschap en een jonge ontginning betreft, maar dat deze locatie wel in 
een cultuurhistorisch waardevol landschap ligt tussen beekdalen waarvan de waarde 
aanzienlijk zou worden aangetast als, om voldoende schaalgrootte te bereiken, het 
windpark in deze beekdalen moet worden uitgebreid. 

 
Verzoekt het college: 

• In de visie Windenergie duidelijk te concluderen dat op basis van de voorwaarden 
zoals gesteld in de RES 1.0 er tenminste tot 2030 geen mogelijkheden zijn om 
windturbines te plaatsen in de Gemeente Sint-Michielsgestel; 

• Voorlopig te kiezen om in te zetten op alternatieven voor windenergie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsfracties van VVD, PPA en CDA 


